
1. Співпраця загальноосвітніх начальних закладів зі школами та громадськими організаціями за кордоном 
 

№ 
п/п 

Країна Навчальний 
заклад району 

Зарубіжний навчальний 
заклад (назва навчального 
закладу українською 
мовою) 

Термін дії 
угоди про 
співпрацю 

Напрямки співпраці 

1. Ізраїль ЗНЗ № 243 Загальноосвітня  
школа  «ОРТ Шарет» 

З 2007-  
необмежений 

Інформаційний, культурний 
(отримання найвищої інформації про спосіб життя країни; вивчення 
історії). 

2 США ЗНЗ № 262 Академія мов ім. Ла Салл, 
м. Чикаго, штат Іллінойс 

З 25.02.2001 
р. 
(безстрокова 
угода) 

Сприяння реалізації міжнародних зв’язків між Україною та США, 
розширення взаємодії в питаннях культури, освіти, мови, а також обмін 
між учнями, учителями та адміністрацією. 
Взяли участь у виставці-конкурсі дитячих малюнків на тему «Моя 
українська спадщина, що передана старшими поколіннями мого роду» 

3 Польща 
 
 

Гімназія   
№ 34 
«Либідь»  
ім. Віктора 
Максименка 
 

 

Загальноосвітній ліцей ім. 
Генерала  
Д. Хлоповського  
м. Болехово, Польща 
 

З серпня 2001 
року, 
безстроковий 

- Обмін делегаціями; 
- проведення екскурсій, ознайомлення з історичними пам’ятними місцями 
Польщі та України; 
- відвідування уроків; 
- проведення спільних концертів, поетичних конкурсів;  
- проведення спортивних змагань з футболу, стрільби у тирі, плавання, 
бігу та ін.; 
- проведення спільних дискусій, диспутів; 
- зустрічі з бургомістром  міста Болехово та міста Познані; 
- листування. 

4 Швеція 
 

ЗНЗ №242 Гімназія (Метапонтум) 
м. Стокгольм 

з 17.11.2011р. Обмін досвідом в сферах освіти та культури (Інтернет - спілкування, 
листування) 

5 Німеччина Романо-
германська 
гімназія №123 

Фрайхоф-гімназія 
(м.Гьопінген) 

2016 р. Обмін груп учнів і вчителів 

6 Німеччина Романо-
германська 
гімназія №123 

Вальдорфська школа 
(м.Аален) 

2015 р. Обмін груп учнів і вчителів 

7 Росія СШ №2 ім. 
Д.Карбишева 

Державний бюджетний 
освітній заклад ЦО №354 
м.Москви ім.Д.Карбишева 

2013-2016 Розвиток системи організації дослідницької роботи учнів. 
Участь в науково-практичній конференції «Карбишевські читання» (МАН) 
Впровадження інноваційних технологій в галузі освіти 
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Німеччина 
 
Данія 

Загальноосвітній 
навчальний заклад І-
ІІІ ступенів 
«Спеціалізована 
школа № 124 з 
поглибленим 
вивченням 
інформаційних 
технологій» 

М. Целле, школа Вестерцелле З 1996 -  необмежений Інформаційний, культурний 
(отримання найвищої 
інформації про спосіб життя 
країни; вивчення історії, 
мовна практика учнів). 

 

СШ №124  
 

М. Целле, школа 
Вестерцелле 
М. Хольбек, щкола 
Стенхус 

З 1996 -  
необмежений 
З 2009 -  
необмежений 

Інформаційний, культурний 
(отримання найвищої інформації про спосіб життя країни; вивчення 
історії, мовна практика учнів). 
Інформаційний, культурний 
(отримання найвищої інформації про спосіб життя країни; вивчення 
історії, мовна практика учнів 

9 Франція СШ №118 
«Всесвіт» 

1.Ліцей Сен-Венсан, 
м.Санліс 
2.Коледж-ліцей «Круа 
дорад» м.Тулуза 

2014-2015 н.р. 
  
2014-2015 н.р. 

Шкільний обмін; 
 
Участь у Міжнародних екологічних проектах 

10 Фінляндія  
Туреччина 

Ліцей № 100 
«Поділ» 

Ліцей м.Раахе  
Гімназія №125,  м. Стамбул  

2012-2016 -Налагодження постійного обміну групами з метою поглибленого вивчення мови. 
-Онлайн-гастролі творчих колективів навчальних закладів з метою вивчення 
історії та культури Фінляндії та Туреччини і пропаганда досягнень української 
культури та ознайомлення з історією України. 
-Методична онлайн-співпраця педагогів навчальних закладів. 

 
2. Співпраця загальноосвітніх начальних закладів з міжнародними громадськими організаціями та дипломатичними представництвами 
 

        Повна назва громадської організації, дипломатичного представництва укр. мовою) 
№ 
п/п 

Навчальний заклад району ННапрямки співпраці                               ССпільні заходи 

1. Гімназія № 257 
«Синьоозерна» 

Сambridge English Language Assessment Британська рада в 
Україні. 

 Grade Education centre  Сambridge University Press. 

 Участь у міжнародних Кембриджських екзаменах, 
практичних семінарах, конференціях та майстер-класах, що 
проводяться визнаними міжнародними експертами. Понад 100 
гімназистів вже мають сертифікати якості знань англійської 
мови/ YEL, KET, PET, FCE, IELTS/.Вчителі підвищують 
кваліфікацію, успішно пройшовши міжнародну сертифікацію 
на володіння методикою викладання іноземної мови та 
отримавши сертифікати ТКТ; 

2 СЗШ № 93 1.Підвищення рівня військово-патріотичного виховання 
учнівської молоді, готовності до захисту Вітчизни в дусі 
українського козацького лицарства, відданості 

. Святкування Дня українського козацтва, посвята в козачата, 
Дня ЗС України 

.Допомога у виготовленні нагород, шевронів. 



Батьківщині на національних історичних традиціях 
українського народу. 
2.Проведення виховної роботи, сприяння створенню 
осередку ВГКДО  «Дніпровська Січ». 
3. Дослідження, збереження і пропаганда історичної й 
культурної спадщини українського народу. 

 3. Організація та забезпечення проведення походів на козацькій 
бригантині «Почайна». 

. Участь в організації та проведенні благодійних акцій. 

. Проведення конкурсів газет, плакатів до Дня українського 
козацтва, козацьких забав та вікторин. 

3 Гімназія   
№ 34 «Либідь»  
ім. Віктора Максименка 
 

Представництво Британської ради у м. Києві. 
Обмін досвідом між викладачами представництва 
Британської ради у м. Києві та вчителями англійської 
мови гімназії 

- Проведення  відкритих уроків англійської мови 
 
- участь у районному лінгвістичному  мистецькому конкурсі 
«Шоу талантів» 

4 Романо-германська 
гімназія №123 

1.Спілка самаритян України, Київське об’єднання. 
2. Посольство США В Україні. 
Встановлення прямих партнерських зв’язків між  містами-
побратимами Київ-Відень-Мюнхен, сприяння підготовці 
учнівської молоді у наданні кваліфікованої першої допомоги 
при нещасних випадках. 
Круглі столи, виступи на районних та міських семінарах 
представників посольства 

Поїздка до Відня у рамках програми (листопад-грудень) 
Зустріч з учнями 8-11 класів, тема: система освіти США, 
проблеми молоді 

5 СШ №118 «Всесвіт» 1.Посольство Франції в Україні 
2.Мерія м.Тулузи, Франція, ассоціація «Ярославна» 
м.Тулуза 
3.Британська Рада 
4.AISCEK 

 Участь в різноманітних заходах, екологічних проектах. 
 Літнє оздоровлення дітей. Освітні програми. 

 

6 СШ № 124 з поглибленим 
вивченням інформаційних 
технологій 

«Сambridge English Language Assessment Британська 
рада в Україні 
1.Підвищення рівня військово-патріотичного виховання 
учнівської молоді, готовності до захисту Вітчизни в дусі 
українського козацтва, відданості Батьківщині на 
національних історичних традиціях українського 
народу. 
2.Проведення виховної роботи, створення учнівського-
козацького  осередку ВГКДО  «Дитяча козацька Січ». 
3. Дослідження, збереження і пропаганда історичної й 
культурної спадщини українського народу. 

Уроки вчителів – майстер-класи з БР; екскурсії до БР 
1. Святкування Дня українського козацтва, посвята в козачата, 
Дня ЗС України 
2.Проведення гри «Козацькі забави». 
3. Участь в організації та проведенні благодійних акцій. 
4. Проведення конкурсів газет, плакатів до Дня українського 
козацтва, козацьких забав та вікторин. 



7 Ліцей № 100 «Поділ» Міжнародна організація „Молодь за взаєморозуміння» 
- культурно-освітній обмін 
Міжнародна організація „АЙСІК»  
Англомовні тренінги та створення проектів 

Міжнародна програма шкільного обміну (Yuoth For Understanding—
YFU; 

Проекти:  "Як стати лідером і керувати власним життям",  
"Енергозбереження. Відновлювана енергетика – 2014" 

8 СШ № 3 Росзарубіжцентр (російський культурний центр), 
представництво у м. Києві. 

У  Участь у конкурсних програмах, творчих вечорах, 
лекціях, бесідах, отримання нових літературних видань 

 
 

ККвітень – конкурс «Жива класика» за творами М. Зощенка 
Травень - червень – міжнародний етап конкурсу, участь 
переможців в екскурсійній програмі до м. Москви 
Жовтень – конкурс «Жива класика» за творами Ю. 
Лермонтова 
Листопад – конкурс «Жива класика» за творами Т. Шевченка 

 
3. Співпраця з українською діаспорою  
 

№ 
п/п 

Держава Громадська організація, навчальний заклад 
української діаспори 

Навчальний заклад району Напрямки співпраці 

1 Канада Крайова Управа  ЗНЗ № 93 Обмін інформацією  електронною  поштою 

2 Придністровська 

Республіка 

Українська діаспора м. Дубоссари,  

Школа № 2 

 ЗНЗ № 6 Допомога учбовою літературою, 
підручниками. Обмін делегаціями. 

 
4.Участь у міжнародних проектах та програмах: 
 

№ 
з\п 

Міжнародний проект, 
міжнародна програма 

ЗНЗ, які беруть 
участь у 
міжнародному 
проекті, 
програмі ( в т.ч. 
школи 
ЮНЕСКО) 

Мета проекту, програми Заходи щодо реалізації проекту, програми 

1. Міжнародний проект 
ЮНЕСКО «Програма 
FLEX» Державного 
Департаменту США 
«Акт на підтримку миру 
– Лідери майбутнього» 

Гімназія № 257 
«Синьоозерна» 

Виявлення, підтримка, допомога в освітній 
самореалізації та освіта за кордоном 
майбутніх лідерів. 

Зустрічі з представниками проекту, конкурси, співбесіди. 



2. Міжнародний проект 
«Світ без кордонів»; 

Гімназія № 257 
«Синьоозерна» 

Розвиток  вмінь представляти рідну країну 
і культуру, спосіб життя людей в процесі 
іншомовного культурного спілкування. 

•Квіз-гра для старшокласників «Об`єднаючи культурну 
спадщину країн Європи»; 
•Зустрічі з представниками мовних шкіл та коледжів 
Великої Британії, Ірландії, Польщі та США; 
•Виставка «Мандруючи Європою»; 

3. Робота в рамках проекту 
Асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО.  

Гімназія № 257 
«Синьоозерна» 

Проектно-дослідницька діяльність, участь 
у конференціях, організація заходів, 
приурочених до знаменних дат та 
міжнародних свят, відзначення пам`ятних 
дат ООН. Організація семінарів, 
інтерактивних ігор, тренінгів з питань 
молодіжних проблем країн світу. 

-конкурс малюнків на асфальті «Ми-діти Європи»;  
-проведення брейн-рингу; 
-свято “ MOTHER’S DAY” ; 
-урок-вікторина "Що ми знаємо про Різдвяні традиції 
Британії" 
- свято Halloween; 
-урок-вікторина "Святкування Різдва у Британії"; 
-зимові свята в Німеччині; 
-гра англійською мовою "Пошук скарбів" з 
ознайомленням з цікавими та маловідомими фактами з 
географії, історії і культури Великої Британії;  
-вікторина "Цікавинки англійської мови"; 
-театралізований урок "Easter"; 
- уроки-презентації на тему "Культурні традиції 
англомовних країн"; 

4. Міжнародна авторська 
Програма «Сяйво життя» 

СЗШ № 93 Програма розвитку козацтва Круглі столи, засідання активу осередку ВГКДО 
«Дніпровська Січ». 

5 Програма 
співробітництва “Oxford 
Quality Programme” 

Романо-
германська 
гімназія №123 

Спільне прагнення до досконалості 
викладання та забезпечення високої якості 
у вивченні англійської мови 

Проведення спільних семінарів з представниками - 
методистами Oxford Quality Programme конкурсів, 
відкритих уроків 

6 Гьоте - інститут Романо-
германська 
гімназія №123 

Науково-методична робота Семінари, конференції, курси 

7 Schulreferat м.Мюнхена 
(Німеччина) 

Романо-
германська 
гімназія №123 

Науково-методична робота Курси підвищення кваліфікації для вчителів німецької 
мови 
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Міжнародний проект 
Києво-Печерський 
історико-культурний 
заповідник, як об’єкт 
всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. Робота в 
рамках проекту 
Асоційованих шкіл 
«Проекти ЮНЕСКО в 
дії». Діалог культур. 

СШ № 124 
 

Проектно-дослідницька діяльність, участь 
у конференціях, організація заходів, 
приурочених до знаменних дат та 
міжнародних свят, відзначення пам`ятних 
дат ООН. Організація семінарів, 
інтерактивних ігор, тренінгів з питань 
молодіжних проблем країн світу; 

Співпраця з  КПНЗ «Київська Мала академія наук 
учнівської молоді» та Національного Києво-Печерського 
заповідника, ВНЗ «Університет економіки та права 
«КРОК». 
Зустрічі з представниками проекту, конкурси, співбесіди. 
Проектна діяльність у системі «Школа-ВНЗ». 
Країнознавчі проекти.   

9 Міжнародна 
конференція «Зміна 
клімату – глобальний 
виклик людству» 

СШ №118 
«Всесвіт» 

Привернути увагу молоді до змін клімату і 
наслідків цих змін 

1 етап – відбірковий. Міжнародна конференція на базі 
СШ №118 «Всесвіт»  
2 етап – установчий. Конференція у м.Тулуза, Франція 
(травень 2015р.) 
3 етап – заключний. Всесвітня конференція ЮНЕСКО з 
питань клімату Париж, Франція (грудень 2015)  

12 ПАШ ЮНЕСКО Фінансовий 
ліцей 

Головною метою Проекту є забезпечення 
якісної шкільної освіти, націленої на 
реалізацію проектів по підтримці знань у 
галузі прав людини, демократії, 
міжкультурних зв’язків та захисту 
довкілля в системі ООН. 
 

1) Відзначення пам’ятних дат згідно з календарем 
ЮНЕСКО 
2) Участь у конференціях: 
3) - ІІ Київська конференція асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО, приурочена до 200–річчя від Дня народження 
Тараса Шевченка 18 березня 2014р. 
-VІI Всеукраїнська екологічна конференція  «Зелене 
майбутнє планети: від конкретного рішення до 
глобального мислення» 11 квітня 2014р. 

- ІІІ міська науково-практична конференція асоційованих 
шкіл ЮНЕСКО м. Києва «Філософські основи духовних 
цінностей як істина миру. Толерантність як внутрішній 
ресурс розвитку особистості та суспільства » 16-19 
листопада 2014р. 
- XVI Всеукраїнська конференція учнів асоційованих 
шкіл ЮНЕСКО «Модель ідеального суспільства за 
Шевченком: освітні ініціативи ЮНЕСКО задля 
гармонізації відносин у полікультурному світі відповідно 
до принципів «Нового гуманізму» 25 листопада 2014р. 
- VIII Всеукраїнська екологічна конференція 



«Ековідповідальність: складні питання – прості рішення». 
Конференція проводилась за сприяння  Координаційної 
ради ПАШ ЮНЕСКО в Україні 2 грудня 2014р. 
3.Участь у країнознавчому просвітницькому фестивалі 
«Діалог культур: країни Азії» 27 лютого 2014р. 
4. Відзначення Дня Європи. «Австрія : знайома та 
незнайома».  14 травня 2014 року 

13 eTwinning Plus Гімназія № 107 
«Введенська» 

Міжнародна взаємодія та онлайн співпраця 
між школами Європи 

1.Участь у міжнародній конференції місто Гданськ 
(Польща) 
2.Реалізація проектів «Діти та вчитель» між різними 
країнами 
3.Участь у Всеукраїнських конференціях  
4.Зустріч Європейських делегацій  

14  Громадська організація 
„Молодь за 
взаєморозуміння: 
культурно-освітній 
обмін” (Міжнародна 
програма шкільного 
обміну (Yuoth For 
Understanding—YFU) 

Ліцей № 100 
«Поділ» 

-удосконалити мовні навички учнів; 
-інформувати про систему навчання за 
кордоном; 
-допомога у власній самореалізації учнів; 
-зміцнення освітніх та культурніх зв’язків 
з країнами Європи та США 

Обмін дитячими групами та вчителями, 
знайомство з системою роботи ліцею, відвідування  
уроків 

15 Проект з „British cancel” Ліцей № 100 
«Поділ» 

фахове вдосконалення вчителів та 
розвиток мовних навичок учнів. 

зустрічі з викладачами Великої Британії та проведення 
спільно уроків 

16 Проект MONDIALOGO 
(ЮНЕСКО) 

Ліцей № 100 
«Поділ» 

вивчення культур та мов народів Європи  

17 Кругосвітній Караван 
«ІНТЕРКУЛЬТУРА» (в 
межах програми ООН та 
ЮНЕСКО «Десятиліття 
культури миру») 

Ліцей № 100 
«Поділ» 

 зміцнення миру між людьми різних країн 
і національностей,  віросповідань і 
політичних поглядів шляхом 
взаємообміну культурними 
досягненнями.  

 

благодійний аукціон "Наближаємо мир", акція "Чарівний 
світ. Екологія спілкування",зустріч ліцеїстів із 
представниками організації за круглим столом 

18 Міжнародна молодіжна 
організація AIESEC 

Ліцей № 100 
«Поділ» 

-знайомство з традиціями різних країн 
через спілкування з волонтерами-
іноземцями; 
-розвиток лідерських якостей; 
-ознамомлення з ринком праці 

Тренінги і створення англомовних проектів  "Як стати 
лідером і керувати власним життям".  
"Енергозбереження. Відновлювана енергетика – 2014". 

 



європейських країн та попитом на різні 
спеціальності; 
-удосконалення мовних та комунікативних 
навичок; 
-робота в проектах актуальної міжнародної 
проблематики. 

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

№ 
з\п 

Захід (фестиваль, конкурс, конференція тощо) Навчальний 
заклад 

Дата проведення На кого розрахований захід 

1. - Конференція, присвячена 200 річчю  від Дня народження Т.Шевченка 
(презентація «Шевченко і його картини» ; художнє читання віршів ). 
- Конкурс-вікторина до Міжнародного дня  Демократії. 
- Конкурс малюнків до Міжнародного дня миру. 
- Спортивна гра «Палаючий м’яч» (в рамках Днів Німеччини в Києві» 
- круглий стіл «Шлях до толерантності» (в рамках Міжнародного дня 
толерантності) 

ЗНЗ 243 13.03.2014 
 
15.09.2014 
19.09.2014 
23.09.2014 
14.11.2014 

5-11 кл. (запрошені учні 
німецько-української 
міжкультурної школи ) 
9,11 класи 
1-6 класи 
6-11 класи 

2. •Святковий концерт учнів для педагогів, присвячений Міжнародному дню 
жінок; 
•поетичний колоквіум «Тарас Шевченко мовою народів світу», 
присвячений Міжнародному дню поезії; 
•екскурсія учнів 6-8 класів до музею води (м. Київ), присвячена 
Всесвітньому дню води; 
•бесіда юних науковців-географів на тему: «Всесвітній метеорологічний 
день» для 5-7-х класів; 
•виставка санпросвітницьких плакатів для боротьби з туберкульозом; 
•гімназійне свято «У здоровому тілі – здоровий дух», присвячена 
Всесвітньому дню здоров’я; 
•тиждень географії, присвячений Міжнародному дню рідної землі; 
-тематичні екскурсії в Національний музей МВС України «Чорнобиль» (7-
9-ті класи) перегляд та обговорення змісту кінофільмів, присвячених 
Чорнобильській катастрофі в 5-10-х класах з нагоди Декади реабілітації 
сталого розвитку постраждалих регіонів (2006-2016 рр.); 
•тренінг для учнів 11-х класів на тему «ЗМІ та їх використання в 

Гімназія № 257 
«Синьоозерна» 
 

Березень 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квітень 2014 
 
 
 
 

Учні та педагоги гімназії 
 
5-11 класи 
 
 
6-8 класи 
 
5-7 класи 
 
 
1-11 класи 
 
1-9 класи 
 
5-10 класи 
 
5-10 класи 



демократичному суспільстві», присвячений Всесвітньому дню свободи 
преси та Всесвітньому дню телекомунікації та інформації; 
•презентація для учнів 10-х класів кращих електронних проектів «Список 
Всесвітньої культурної та природної спадщини ЮНЕСКО у країнах світу» 
до Всесвітнього дня культурного різноманіття з метою співробітництва та 
розвитку до Міжнародного дня біорозмаїття та Декади біорозмаїття ООН 
(2011-2020 рр.); 
•уроки миру; написання творів-есе «Я голосую за мир!» до Міжнародного 
дня миру; 
•музичний ноктюрн учнів 1-4, 8-9-х класів, присвячений Міжнародному 
дню музики; 
•тематична книжкова виставка «Вивчаємо іноземні мови» (до 
Міжнародного дня писемності); 
•тематична ілюстрована вітрина «Організація Об’єднаних Націй в ХХІ 
столітті»; 
-написання учнями творів-есе на тему: «Толерантна особистість – це…»; 
-тренінг для учнів на тему: «Формуємо толерантність» з нагоди 
Міжнародного дня толерантності; 
•з нагоди Всесвітнього дня дитини виставка дитячих плакатів, малюнків 
на тему «Дитина має права…»; 
•просвітницька акція гімназистів: «СНІДу – НІ!» до Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом; 
•привітання Всеукраїнської молодіжної організації волонтерів «Служіння 
заради миру» до Міжнародного дня волонтерів;  
•тиждень правових знань у гімназії, присвячений Дню захисту прав 
людини; 

 
 
 
 
 
Травень 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вересень 2014 
 
 
Жовтень 2014 
 
Листопад 2014 
 
Грудень 
 

 
 
7-9 класи 
 
 
11-ті класи 
 
10-ті класи 
1-11 класи 
 
1-4, 8-9 класи 
 
1-11 класи 
 
 
11 класи 
 
5-8 класи 
 
3-9 класи 
 
4-11 класи 
 
Самоврядування гімназії 
5-11 класи 
 

3. Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика 
до 200-річчя Т.Г.Шевченка:                                  
  - презентація-захист  квест-проекту «Мій Шевченко»; 
- конкурс робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 
«Шевченко - художник. Я хочу малювати природу нашої України!»; 
- відкритий захід Літературно-музична композиція «Пам’яті Т.Шевченка» 

СЗШ № 93 
 

Жовтень 
 
17.02.14 р.  
 
протягом лютого 
13.03.14 р. 

3-11 класи 
 
 
9-10 класи 
1-4 класи 
11 класи 

5. Концерт,  присвячений Міжнародному дню сім’ї. 
Міжнародний день рідної мови 
Святковий концерт учнів для педагогів, присвячений Міжнародному дню 
жінок «День весни, квітів та усмішок»; 

ЗНЗ № 63 17.05.14 р 
лютий 2014 
березень 2014 

батьки 
5-11 



 Конкурс малюнків, присвячений Всесвітньому дню води; 
Тематичні диктанти, присвячені Міжнародному дню боротьби з 
туберкульозом; 
Конкурс малюнків,  присвячений Всесвітньому дню здоров’я «Здоров’я – 
головний життєвий скарб»; 
Святковий концерт до Всесвітнього дня космонавтики; 
Конкурс плакатів та листів до Всесвітнього дня землі; 
Заходи, присвячені вшануванню пам’яті Т.Г.Шевченка; 
Туристична естафета до дня Всесвітнього дня туризму; 
Святковий концерт до Міжнародного дня музики; 
Філософський стіл до Міжнародного дня юриста; 
Круглий стіл до Міжнародного дня толерантності; 
Виступ шкільної агітбригади до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; 
Брейн-ринг до Дня прав дитини згідно Конвенції ООН. 

  
грудень 2014 
 
 
 
квітень 2014 
 
 
 
 
 
листопад 
грудень 

5-9 
1-11 
 
1-4 
 
11 
5-11 
1-11 
6, 10 
7 
11 
10 
11 
9 

6 Концерт до Дня Святого Валентина; 
Уроки мужності, присвячені річниці виведення військ з Афганістану; 
Виставка малюнків-антиреклам до Всесвітнього дня боротьби з курінням; 
Засідання Євроклубу, присвячене дню Європи; 
Виховні години до Дня людей похилого віку; 
Позакласний захід  «День незалежності Іспанії»;  
Виховні години до Міжнародного  дня толерантності «Всі ми-різні, всі ми 
рівні»; 
Виховні години та бесіди «Як уберегтися від ВІЛ»; 
Лекції «Де межа правопорушенню і злочину?» 

Гімназія   
№ 34 «Либідь»  
ім. Віктора 
Максименка 
 

 

14 лютого 2014 року 
17 лютого 2014 року 
21 травня 2014 року 
 
14 травня 2014 року 
01 жовтня 2014 року 
13 жовтня 2014 року 
16 листопада  2014 
р. 
01 грудня 2014 року 
10 грудня 2014 року 

7-9 класи 
1-11-ті класи 
5-8 класи 
8-10 класи 
 
5-11-ті класи 
7-Г клас 
5-11-ті класи 
5-11-ті класи 
8-11-ті класи 

7 Круглий стіл – конференція  з нагоди 25-річчя падіння Берлінської стіни Романо-
германська 
гімназія №123 

26.11.2014р. учні 9-11 класів 

8 Виховні години до Дня соборності України; 
Тиждень екологічної освіти. Природоохоронна акція «Здрастуй, 
пролісок!»; 
Святковий концерт учнів для педагогів, присвячений Міжнародному дню 
жінок; 
Екскурсія учнів 6-8 класів до музею води, присвячена Всесвітньому дню 
води; 
Загальношкільне свято «У здоровому тілі – здоровий дух», присвячене 

СШ №2 
ім.Д.Карбишева 

Січень 
Лютий 
Березень 
 
Квітень  
 
 
 

1-11 класи 
1-11 класи 
Учні та педагоги школи 
 
6-8 класи 
 
1-11 класи 
 



Всесвітньому дню здоров’я; 
Виховні години «Посієш звичку – пожнеш долю», присвячені 
Всесвітньому дню здоров’я; 
Екологічна акція, присвячена Міжнародному дню Землі на базі НЕНЦ; 
Перегляд та обговорення змісту кінофільмів, присвячених Чорнобильській 
катастрофі; 
Тематичні екскурсії в Національний музей МВС України «Чорнобиль»; 
Загальношкільне свято «Моя мирна Україна» (до Міжнародного дня 
миру); 
Виховні години «Ілюзії та реальність» (до Міжнародного дня боротьби з 
тютюнопалінням); 
Флеш-моб «Єдина Україна», присвячений Міжнародному дню миру на 
базі НЕНЦ; 
Бесіди по паралелях «У нас лише одна планета» (до Міжнаролного дня 
збереження озонового шару;) 
Всеукраїнський Олімпійський тиждень; 
Конкурс малюнків, плакатів «Будьте до них добрі, люди!» (до 
Міжнародного дня захисту тварин); 
Екологічна акція «Себе я бачу в дзеркалі природи»; 
Тренінг на тему: «Формуємо толерантність» з нагоди Міжнародного дня 
толерантності; 
Просвітницька акція: «СНІДу – НІ!» до Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом; 
Тиждень правових знань, присвячений Дню захисту прав людини; 
Виставка дитячих плакатів, малюнків на тему «Дитина має права…»; 
Благодійний ярмарок та благодійний концерт на підтримку випускників 
школи – бійців АТО. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Травень 
 
 
Вересень 
 
 
Жовтень 
 
 
Листопад 
 
 
 
Грудень 
 

5-10 класи 
 
8-11 класи 
 
9-11 класи 
6-9 класи 
1-11 класи 
7-10 класи 
5-7 класи 
1-11 класи 
1-11 класи 
1-6 класи 
3-9 класи 
4-11 класи 
 
1-11 класи 
9-11 класи 
1-11 класи 
 
 
 
5-7 класи 
 
1-11 класи 

9 Засідання студії ім.. Т.Г.Шевченка (вечір поезії, літературне читання до 
200 річчя до дня народження  Т.Г. Шевченко). 
Літературна вікторина за творами Шевченка; 

Спеціалізована 
школа № 124  

 6-8 класи 
1-6 класи 
6-11 класи 



 Листування із учнями з інших країн;  
Конкурс плакатів; 
Міжнародний день миру; 
Урочиста лінійка-мітинг «Ми – діти України,  майбутнє України – за мир 
на планеті Земля!»; 
Випуск тематичних газет «Одна планета – одна на всіх»; 
Конкурс-плакатів «Діти миру – за мир!»; 
Конкурс-малюнків «МИ – діти – єдина родина планети Земля!»; 

  
17-21.11.2014 
08.10.2014 
19.09.2014 
23.09.2014 
 
 
14.11.2014 

8-11 класи 
 
5-6 класи 
 
5-11 класи 
6-9 класи 
9-11 класи 
1-5  класи 

Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика; 
Фестиваль Європейських країн до Дня  Європи 
Концерт, присвячений міжнародному Дню сім’ї. 

 10-20.12 2014 
травень 

3-4 класи 
5-11 класи 

10 Міжнародна конференція «Зміна клімату – глобальний виклик людству» СШ №118 
«Всесвіт» 

17-18.03.2015р. Учні старших класів, що 
вивчають екологію 

11 Всесвітній день поезії. Зустріч з поетом Ю.Титовим; 
Міжнародний день води. Конференція для шкіл-партнерів ПАШ 
ЮНЕСКО; 
Міжнародний день здоров’я. Семінар «Здоров’язберігаюча освіта»; 
Міжнародний День захисту тварин. Акція «Чим я допоможу тваринам у 
притулку?» , виготовлення килимків для безпритульних собак; 
Міжнародний день миру. Благодійна акція «Теплі речі дітям сходу»; 
День фізичної культури і спорту -  Спортивні тижні. Кубок директора зі 
стрибків у довжину; 
Міжнародний День ООН. Проект «Трансформація ринку в напрямку 
енергоефективного освітлення. Зустріч з керівниками проекту в Україні»; 
Міжнародний день шкільних бібліотек. Акція «Подаруй бібліотеці книгу»; 
Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Семінар-тренінг «Молодь обирає 
здоров’я»; 
Міжнародний День прав людини; 
«Правовий брейн ринг» - відкритий урок із запрошенням представників 
Подільського РУЮ. 

Фінансовий ліцей 
 

20.03.14р. 
21.03.14р. 
 
05.04.14р. 
03.10.14 
 
21.09.14р. 
1-12.09.14р. 
 
24.10.14р. 
 
 
27.10.14р. 
 
01.12.14р. 
 
10.12.14р. 

Учні 
Учні та вчителі 
 
Учителі 
Учні, батьки 
 
Учні, батьки 
Учні 
 
Учні 
 
 
Учні 
 
Учні  
 
Учні 

12 Робота англомовного клубу «ENGLEASURE» Гімназія № 107 
«Введенська» 

щомісяця Учні 7- 10-х класів 



13 Міжнародний день рідної мови(зустріч з українськими письменниками та 
видавцями); 
Всесвітній день здоров’я (конкурс відеореклами здорового пособу життя); 
Всесвітній день родини(спортивні та інтелектуальні змагання та конкурси 
між родинами учнів ліцею); 
День Європейського культурного надбання (конкурс відео презентацій, 
мовні змагання та вікторини); 
Всесвітній день боротьби зі СНІДом (конкурс плакатів, пошиття квілту, 
зустріч з Владом Дарвіном - послом Червоної стрічки ООН в Україні); 
День прав людини (круглий стіл з представниками МВС та адвокатами); 
День подяки(благодійний ярмарок на допомогу воїнам АТО) 

Ліцей № 100 
«Поділ» 

21 лютого 
 
7 квітня 
 
15 травня 
 
Травень, вересень 
 
1 рудня 
 
10 грудня 
24 листопада 

1-10 кл 
 
5-10 кл. 
 
1-11 кл. 
 
5-10 кл. 
 
1-11 кл. 
 
8-10 кл. 
1-11 кл. 

14 1.Фестиваль міжнародної дружби, заходи до Дня Європи 
2.Конференція за результатами зібраної інформації,  спілкування через 
систему INTERNET „Школи №3 різних країн об`єднуйтесь” 

СШ № 3 
 

14 травня 2014 
15 квітня 2014 

6-8 класи,  
1-11 класи 
 

15 1. ХІІ Міжнародний фестиваль мов і культур 
2. Участь у конкурсі «І полине слово його понад світами». Т.Шевченко 
мовами національних товариств України (спільно з Радою національних 
товариств України) 

Міжнародна 
школа 
«Меридіан» 

Березень 2014 року Учні ЗНЗ  та студенти ВНЗ 
України 

16 Щорічний фестиваль «Мандруємо світом» СШ№17 
 

18.12.2014р. 5-11класи 

 
 
6. Діяльність осередків дружби, євроклубів, музеїв та кабінетів у загальноосвітніх начальних закладах 
 

№ 
п/ 

Навчальни
й заклад 

Назва 
євроклубу, 
осередка дружби 

Дата 
створення 

ПІБ 
відповідальної 
особи 

Напрямки роботи Заходи, проведені в 2014  

1 ЗНЗ 243   Клуб дитячої     
    дипломатії 

1997 Проява М.Л. Інформаційні, 
культурологічні, світоглядні 

1. Участь у проведенні Тижня іноземних мов 
(лютий); 
2. Участь у проведенні Дня Європи (травень); 
3.Участь у проведенні Днів європейської спадщини 
(вересень). 

2 ЗНЗ № 93 „Джерело”   12.04.2007  Кукіна І.О. 
педагог-
організатор, 
керівник музею 

- організація „європейських” днів 
у школі; 
- проведення днів шкільного 
спорту; 

- спортивні  змагання «Веселі старти»; 
- круглі столи, уроки мужності  з ветеранами ВВВ 
до 69-річниці Великої Перемоги та 70-річниці 
визволення Києва. 



   
 
«Маленькі  
друзі прекрасного 
англомовного 
світу» 

 
 
вересень 

2012 р. 

„Пам’яті та 
слави” 
Вчитель 
англійської 
мови Сівченко 
Т. А. 

--  організація зустрічей з 
цікавими людьми  
- ознайомлення з культурою 
англомовного світу; 
- вивчення традицій та звичаїв 
країн англомовного світу. 

 
 Відкриті засідання «Звичаї, традиції, культура, 
відомі люди Англії. 
Заходи до Дня Святого Валентина. 

4 ЗНЗ№63 «Музей 
Радянсько-
чехословацької 
дружби і бойової 
співдружності 
чехословацьких 
та радянських 
військ у боротьбі 
з фашизмом» 

12.12.1983 Вчитель історії  
Лапенко М.І. 

-просвітницько-освітній; 
-етнографічний; 
-дослідницький; 
-військово-патріотичний. 

-День Злуки 22.01.2014; 
-Участь у районному конкурсі-огляді музеїв 
Бойової слави; 
-Екскурсії до Дня Перемоги; 
-Екскурсії та зустріч з ветеранами мікрорайону, 
присвячені 70-річчю визволенню України; 
-Покладання вінків на Дегтярівському кладовищі, 
де захоронені радянські солдати і чеські воїни. 

5 ЗНЗ № 262 Євроклуб 
«Європейський 
простір» 

 Ігнатова О.В. Поширення інформації про 
Європейський Союз серед 
молоді; проведення зустрічей, 
фестивалів, конкурсів і 
конференцій з метою обміном 
досвідом та обговорення 
актуальних проблем; 
встановлення культурних, 
наукових та ділових контактів 
між молоддю ЄС та своєї країни; 
сприяння вивченню іноземних 
мов, участі в організації виставок 
і проведенні пізнавально-
розважальних заходів. 

-Підготовка збірки матеріалів та виставки про 
країни Європи, їхні традиції, свята, національний 
одяг, визначні місця. 
-Книжкова виставка «Країни ЄС». 
-Пісенний конкурс «Євробачення в нашій школі» 
5-11 кл. 
-Виставка «Жіночий європейський костюм». 
-Віртуальна екскурсія «Європейські столиці» 9-кл. 
-Конкурс малюнків «Ми – Європейці» 5-11 кл. 
-Вікторина «Як я знаю Європу»- 8кл. 
-Брейн-ринг до Європейського дня мов – 10-11 кл. 
-В рамках проекту «Пізнання Європи починається 
з пізнання власного краю» здійснено екскурсії  до: 
-м. Батурин, с. Моринці, с. Шевченкове, с. Будище. 

6 ЗНЗ №10 Клуб «Всесвіт» 2010 р. Кучеренко Н.В. Листування,засідання клубу, 
вивчення традицій країн Європи 

Конкурс читців віршів Т.Г.Шевченка англійською 
мовою. 

7 Гімназія  
№ 34 
«Либідь» 

«Співдружність» 
 

Вересень 
 2006 року 

Сидоренко 
Алла 
Дмитрівна 

- Збір та вивчення інформації про 
країни-члени ЄС; 
- створення презентацій та 
проведення засідань євроклубу 
про традиції, історію і культуру 
країн-членів ЄС;  

- Засідання Євроклубу «Подорожуючи Ірландією» 
для учнів 10-х класів. 
- Засідання Євроклубу «Швейцарія» для учнів 9-х 
класів. 
- Засідання Євроклубу «Нідерланди, Австрія, 
Німеччина. Видатні історичні місця та пам’ятки»» 



- проведення позакласних заходів 
під час декади з вивчення  
іноземних мов; 
- проведення заходів до Дня 
Європи; 
- організація і здійснення 
навчально-екскурсійних 
подорожей до Великобританії; 
-   створення презентацій-звітів 
про подорожі до Великобританії 
та інших європейських країн, їх 
обговорення на засіданнях 
Євроклубу. 

німецькою мовою для учнів 7-х, 8-х класів. 
- Заочна подорож до Іспанії на іспанській мові для 
учнів 11-х класів. 
- Позакласний захід «Подорож до Франції»  
англійською мовою для учнів 5-х класів. 
- Проведення конкурсу поезії  “Poems’ Day” на 
краще виконання віршів іноземною мовою серед 
учнів 5-11-х класів. 
- Свято «Хеллоуін» для учнів 1- 4-х класів. 
- Інсценізація казки «Золотий гусак» німецькою 
мовою для  7-8-х  класів. 
- Позакласні заходи “St.Valentine’s Day” для учнів 
1-2-х класів. 
- Позакласний захід-презентація «Заочна подорож 
до Великобританії» для учнів 3-4-х класів. 
- Засідання Євроклубу  «Швеція: культура та 
традиції» для учнів 8-х класів. 
- Засідання Євроклубу  «Свята у Великобританії» 
для учнів 6-х класів. 
- Співпраця з міжнародним партнером: подорож до 
Польщі, міста Закопане. 
- Екскурсійна подорож до Великобританії. 

8 Романо-
германська 
гімназія 
№123 

Євроклуб 
«Діалог» 

2011 р. Дмитрук Ю.О. 
Жигун Ю.А. 

інтелектуальні ігри, вікторини, 
круглі столи, відеопроекти 

Засідання «Подорожуючи країнами світу» 
Інтелектуальні змагання «Різдвяні  традиції 
Німеччини та Англії» 

9 СШ № 124   Євроклуб  
 

2011 Орел І.П. Інформаційні,культурологічні, 
світоглядні 

1. Участь у проведенні Тижня іноземних мов 
(лютий). 
2. Участь у проведенні Дня Європи . 
(травень) 
3.Участь у проведенні Днів європейської спадщини 
(вересень). 

10 СШ №118 
«Всесвіт» 

Євроклуб 
«Єдність» 

01.09.2008р
. 

Лозова Н.О. міжнародне співробітництво в 
рамках ЮНЕСКО 

Участь у проведенні Міжнародного дня миру, 
Міжнародного дня  толерантності, Міжнародного 
дня ООН (міжнародні свята ЮНЕСКО) 

11 Ліцей № 100 
«Поділ» 

Інтерклуб 
«Дружба» 

2000 р. Голубєва Ю.М. -інформування ліцейної громади 
про європейські цінності;  

1.Науково-практична конференція «Європейський вибір 
України: план дій чи декларація» 



-участь в освітній та культурній 
європейській інтеграції;  
-розширення кругозору учнів, 
вивчення звичаїв, історії та 
побуту інших народів; 
- вдосконалення рівня володіння 
іноземними мовами; 
- пропагування культури та 
історії України в інших державах 
 

2.Конкурс юних талантів «Крок до Європи» 
 3.Конкурс малюнків «У мистецтва кордонів немає» 
4.Випуск тематичної газети. 

5.Випуск ліцейних теленовин «Мандруємо 
Європою» 
6.Читацька конференція «Твоя книжкова полиця» 
за участю UNISEF (огляд видань UNISEF і 
забезпечення вільного доступу до них ліцеїстів) 
7.Круглий стіл «Мовна самоосвіта: хобі чи покликання 
часу» 

12 СШ № 3 Осередок 
дружби при Раді 
учнівського 
самоврядування 

2004 рік Шпічка Ю.С. Листування, обмін відео, аудіо-
привітань зі школами №3,  
INTERNET-спілкування, 
Фестивалі, конкурси 
Підготовка експозиції за 
результатами зібраної 
інформації, координація групи 
„Школи №3 різних країн 
об`єднуйтесь” vkontakte.ru 

Фестиваль міжнародної дружби, травень 
Конференція за результатами зібраної інформації 
спілкування через систему INTERNET „Школи №3 
різних країн об`єднуйтесь”, квітень 
Заходи до Дня Європи, травень 
Заходи до свята Хелоувінга, жовтень 
Літературні читання до 200-річчя Ю. Лермонтова, 
листопад 

 
 
7.Участь у навчально-виховному процесі ЗНЗ учителів-представників інших держав 
 
 

№ Навчальний заклад, в якому працює вчитель-
представник іншої держави 

ПІБ учителя Предмет, який викладає в навчальному закладі Термін дії 
трудової угоди 

1 СШ №118 «Всесвіт» Алєкс Гомез французька мова 2014-2015 н.р. 
2 ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів  

«Меридіан» 
Ерсьозоглу Ісмаїл   вчитель математики англ. мовою викладання до 25.10.2015 

3 ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів  
«Меридіан» 

Актепе Джезмі вчитель біології англійською мовою 
викладання 

до 23.05.2015 

4 ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів  
«Меридіан» Сатилмиш Юсуф  вчитель фізики англійською мовою викладання до 24.05.2015 

5 ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів  «Меридіан Уйсал Алі вчитель хімії англійською  мовою викладання  до 12.04.2015 
6 ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів  «Меридіан Челік Ісмаіл  вчитель англійської мови  до 24.05.2015 
7 ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів  «Меридіан Челік Асія  вчитель англійської мови  до 24.05.2015 



8 ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів  «Меридіан Уйсал Мер’єм  вчитель  англійської мови  до 18.05.2015 
9 ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів  «Меридіан Таштекін Білал  вчитель турецької мови   

до 23.05.2015 
10 ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів  «Меридіан Аджун Алі Еврен   вчитель інформатики англійською мовою 

викладання  
до 15.11.2015 

11 ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів  «Меридіан Ердогду Александра  вчитель математики англійською мовою 
викладання  

 
до 26.09.2015 

12 ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів  «Меридіан Байсал Ільхан  вчитель математики англійською  мовою 
викладання 

до 25.10.2015 

13 ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів  «Меридіан Тівідад Шірлі Сантосілдес  вчитель англійської мови  до 22.02.2015 
14 ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів  «Меридіан Огузхан Серкан  вчитель інформатики англ. мовою  до 01.08.2015 
15 ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів  «Меридіан Килич Серхат  вчитель англійської мови  до 23.05.2015 

 
8. Вивчення іноземних мов в загальноосвітніх навчальних закладах 
 

 Навчальний заклад Перша мова Друга мова Третя 
мова 

Факультатив Всього (кількість учнів, що 
вивчають) 

Кількість 
вчителів 

1.  ЗНЗ № 2 Англійська Російська   англійська - 450 
російська - 244 

Англійська – 3 
Російська - 1 

2.  СШ  № 3 Російська Англійська Німецьк Німецька мова  
Російська мова  

Російська -1135  
Англійська - 1135  
Німецька - 210  

Російська– 6  
Англійська -7  
Німецька – 2  

3.  ЗНЗ № 6 Англійська Німецька - Англійська 
Німецька 

Англійська – 910 
Німецька - 250 

Англійська – 8 
Німецька - 2 

4.  ЗНЗ № 10 Англійська Російська - - Англійська -222 
Російська - 122 

4 

5.  СШ № 17 Англійська - - - Англійська -582 5 
6.  Гімназія  № 19 

«Межигірська» 
Англійська Німецька - - Англ. -646;  

Німецька – 241 
Французька 279 

Англ. - 17 
Німецька – 2 
Французька- 2 

7.  Гімназія № 34 
«Либідь» 

Англійська Німецька Іспанськ 
Російс. 

- Англійська -1123;  
Німецька -595 
Іспанська -53; 
 Російська -93 

19; 5; 1; 2 

8.  ЗНЗ № 45 Англійська Іспанська Російська - Англійська – 224 
Іспанська – 129 

2 
2 



Російська - 83 2 
9.  ЗНЗ № 63 Англійська  

Російська 
 1 

1 
Англійська -762 
Російська -588 

1 
1 

10   ЗНЗ № 68 Англ. мова - - - Англійська -166 2 
11   ЗНЗ № 93 англійська Німецька 

Французька 
російська 

- Німецька 
англійська 

англійська-776; 
 німецька-103 
французька – 16; 
 російська - 116 

16 

12   Ліцей № 100 «Поділ» англійська Німецька 
Французька 

- російська 
 

Англійська – 1194 
Французька – 80 
Німецька – 366 
Російська – 440 

Англійська – 16 
Французька – 1 

Німецька – 3 
Російська – 5 

13   Гімназія  № 107 
«Введенська» 

Англійська - - - Англійська - 514 8 

14   СШ № 114 Англійська Німецька 
Турецька 

Російська Російська Англійська – 202 
Німецька – 71 
Турецька – 31 
Російська - 37 

6 
2 
1 
3 

15   СШ № 118»Всесвіт» Англійська 
Французька 

англійська 
французька 
німецька 
італійська 
іспанська 

- Англійська Англійська - 369 
Французька - 237 
Німецька - 80 
Італійська - 23 
іспанська - 30 

16 

16   Романо-германська 
гімназія  № 123 

Німецька англійська - - Німецька – 603 
Англійська - 603 
Російська - 136 

23 

17   СШ № 124 Англійська німецька російська Німецька 
Англійська  

Англійська - 547  
 Німецька – 202 
Російська -202  

5 
1 
2 

18   ЗНЗ № 156 Англійська Німецька - - Англійська – 522 
Німецька - 51 

3 
1 

19   СШ № 193 Англійська Російська - Російська Англійська – 840 
Російська - 733 

13  
 

20   ЗНЗ № 242 англійська німецька - Російська Англійська – 561 
Німецька – 90 
Російська – 62 

8 

21   ЗНЗ № 243 англійська німецька російська - Англійська – 465 3 



Німецька – 74 
Російська - 395 

22   Гімназія № 257 
«Синьоозерна» 

англійська німецька - - Англійська- 979 - 
Німецька -544 
Російська - 477  

20  

23   ЗНЗ № 262 Англійська Німецька  Англійська  Англійська – 469 
Німецька – 106 

3 

24    СШ№ 271  Англійська  
Російська 

- - Англійська -442 
Російська -106 

3 
2 

25   Фінансовий ліцей Англійська Німецька 
Польська 

 Англійська-100 
Німецька - 31 

Англійська – 244 
Німецька – 43 
Польська - 35 

4 
1 
1 

26   МШ«Меридіан» англійська 
 

 

Російська/ 
або 
турецька 

- - Англійська - 262  
Російська -62  
Турецька -161  

15 

27   ШДС «Дивоцвіт» Англійська Німецька - - Англійська – 269 
Німецька - 110 

4 
1 

28   ШДС «Перлина» Англійська - - - Англійська - 102 1 
29   ШДС «Родзинка» Англійська - - - Англійська - 122 3 
30   ШДС «Поділля» Англійська - - - Англійська - 117 1 
31   ШДСім..С.Русової Англійська - - - Англійська - 111 1 
32   Шк– інтернат № 5 Англійська - - - Англійська -120 2 
33   Школа інтернат № 19 Англійська Російська - - Англійська - 335 

Російська - 37 
2 
1 

34   Всього     Англійська – 17065 
Німецька – 3739 
Російська – 5068 
Французька- 612 
Іспанська -212 
Турецька – 161 
Італійська - 23 
Польська – 35 
 

Англійська- 188 
Німецька –  35 
Російська – 57 
Французька- 11 
Іспанська -2 
Турецька – 6 
Італійська - 1 
Польська - 1 
Всього -301 

 
 
 



 
 
 
 
Шаміна О.Г., 
463-59-76 
 


	-VІI Всеукраїнська екологічна конференція  «Зелене майбутнє планети: від конкретного рішення до глобального мислення» 11 квітня 2014р.

