Співробітництво з зарубіжними навчальними закладами
№
з/п

Навчальний
заклад
району

Зарубіжний навчальний заклад
(назва навчального закладу укр.
мовою)

Німеччина, НМ

сш №7

Гімназія «Філантропінум» м. Дессау.
Gymnasium Philanthropinum Dessau,
Friedrich-Naumann-Strasse 2, 06844
Dessau-Rosslau, Tel.490340212550, Email:secretariat.philan@dessauerSchulen.de

сзш №12

сзш №26

сш №43

сш №52

сзш №60

Напрямки
співпраці

12.10.2011безстрокова

Листування:
- обмін досвідом
роботи з питань
впровадження
сучасних
педагогічних
технологій;
- обмін
матеріалами про
культурну,
історичну
спадщину,
традиції, звичаї
народів України і
Білорусі.

Суботня українська школа ім.
Т.Шевченка, штат Огайо, м. Клівленд
www.shev chenkoshol.org.
nataliabondar@g mail.com

01.10.2008 –
безстрокова

Інтернет-листування,
пересилка української
художньої та методичної
літератури.

Комплекс загальноосвітніх шкіл №4,
59-220 м.Лігниця вул.Панцерна ,10
E-mail: Zso4/engica@op.pl

11.05.2010

Листування.

21.01.2003 –
безстрокова

Листування.

21.03.2007 безстрокова

Листування.

22.02.2008безстрокова

Інтернетлистування,обмін
привітаннями до
святкових і пам’ятних
днів, пересилка
періодичних видань.

10.05.2005безстрокова

Інтернет – листування.

28.02.2008безстрокова

Листування, спілкування
по телефону.

США, СШ

Польща, ПЛ

Німеччина, НМ

Арнольд – гімназія,
м. Нейштадт, Postfach 1120-96456
Neustadt b. Coburg
Telefax
095682099
Школа м. Бад Зульца,
99518 Bad Sulza
Am Sportplatz 4
Tel.: 036461-86910
Fax: 036461-86911

сзш №46

Термін дії.
Угоди про
співробітництво
(з … по…р.)

Латвія, ЛА

Середня школа №95
м. Риги
Rigas 95, vidusskola,
Vienibas gatve 178/2, Riga, LV – 1058.
R95vs@Riga.Iv

Латвія, ЛА

Середня школа №46 м. Риги
Riga, Pulkveza Brieza iela, 18
past zrsvn@rsdc.lv

e-

Польща, ПЛ

Початкова школа та загальноосвітній
ліцей
ім.. Т.Шевченка
м. Білий Бор
Liceum I Szkola Podstawowa im.Tarasa

Szewczenki ul. Zymierski ego 27, 78-425
Binly Bor Polska tel. (4894) 3739531
сзш №67

Латвія, ЛА

Середня школа№10, м. Риги
Lencu iela , 1, Riga, LV-1010
epast:r10vsk@rsdc.lv

16.01.200815.01.2018

Інтернет – листування з
метою обміну
матеріалами щодо
проведення щомісячних
заходів про традиції
одягу, мистецтва, кухні,
видатних діячів культури,
національні свята обох
народів.
Інтернет-листування

Австрія, АВ

сш №115

Гімназія №18
м.
dionl.grg18@918056.scrВідень
wien.gv.at
GWIKA 18
Hainzigergasse 37 Wien Osterreick

24.03.200923.03.2015

л. №144

Гімназія №4
м. Ополе,
Gim4@gi m4.punkt.pl

05.06.2008безстрокова

л. №144

гімназія №1
м. Мости, Гродненської обл., вул..
Радянська, 53

сш №149

Гімназія
ім.. Лойнела- Файнінгера
м. Меллінген.
Umpfcrstedter
Str. 18a 99441
Mellingen Deutschland
Гімназія
м. Шкойдіц (Лейпциг)
Leipziger Str. 34, 04435
Schkeudiz Deutschland

сш №159

Польща, ПЛ

Білорусь, БР
10.09.200731.08.2015

Німеччина, НМ
25.10.2006безстрокова

Листування.

23.03.2007 безстрокова

Листування, обмін
вчительськими та
учнівськими делегаціями

Болгарія, БО

Міжнародний університетський коледж
Болгарія, 9300 м.Добрич вул.Болгарія, 3
E-mail: dobrich@vumk.eu ,
sofia@vumk.eu

Обмін досвідом роботи
методичних рад гімназії
та ліцею, органів
самоврядування.

04.06.2008 –
безстрокова

Листування.

Грузія, ГЗ

сш №173

Тбіліська публічна українсько –
грузинська школа №41 імені
М.Грушевського, м.Тбілісі, вул. Іраклія
Абашідзе, 15 amatveeva41@gmail.com

25.10.2009безстрокова

Листування.

сш №173

Приватна школа «Кай Кма»
м. Тбілісі – 0159, вул.. Чантладзе, 4А
www.kaikhma.com
skolakаikhma@mail.ru

14.05.200913.05.2015

Листування

сзш №174

Гімназія №31
м. Болеславець
GIMNAZJUM W Nowej Wsi 59-730
Nowogrodzlec NIP 612-15-83-328 Regon
230843418

17.11.2004безстрокова

Листування.

Грузія, ГЗ

Польща, ПЛ

Польща, ПЛ

гімназія №177

Гімназія №31
м. Болеславець
GIMNAZJUM W Nowej Wsi 59-730
Nowogrodzlec NIP 612-15-83-328 Regon
230843418

гімназія №178

Государственное бюджетное
образовательное учреждение г.Москвы,
Центр образования №1240 (Большой
Кондратьевский переулок, 3), тел: 8-495254-80-83, www.1240 ru

1999 - безстрокова

Словенія, СЕ

Союз Герцогства
Польського, Союз
дружин «Hubal»

13.05.2002 безстрокова

Інтернет – листування

Інтернет - листування

Польща, ПЛ

сзш №229

Школа – ліцей торгівлі м. Варшави –
02582, вул.. Вікторська 83/87
ekonomlizeum@sat.pol

07.10.2000безстрокова

гімназія №318

Німеччина, гімназія м. Люхів, 29439,
Luchow,
gluechow@t-online.de,
www.gymnasium-luechow.de

16.09.2011 безстрокова

ПШ №324

Початкова школа селища Кетлевіл
Kettlewell Primary School, Kettlewell,
Near Skipton, North Yorshine
BD23 5HX
Kettlewell@kettlewell.
n-yorks.sch.uk

гімназія
«Ерудит»

Гімназія №1 м. Маркі – 05270, вул.. Піл
судського,96
e-mail: zskmarki@zslma rki:ds.pl

гімназія
«Ерудит»

Грузино-український інститут
соціальних відносин,
Грузія, м.
Рустава, вул.Шевченка, 5

Німеччина, НМ

Великобританія, ВБ

без угоди

Польща, ПЛ
10.07.2009 безстрокова

Грузія, ГР
01.10.2011 безстрокова

Візит викладачів та учнів
гімназії м.Люхів до
гімназії №318 та участь у
спільній науковопрактичній конференції
«Підсумки ІІ світової
війни для Німеччини та
України» (03.-10 вересня
2013р.)
Листування, обмін
бандеролями.

Проведена Інтернет олімпіада з
українознавства, конкурс
на кращого знавця
українських традицій
серед учнів гімназії м.
Маркі. Через Інтернет
надіслані в польську
гімназію посібники з
української мови,
словники, художня
література видатних
українських
письменників, що
сприятиме вивченню
української мови в межах
гурткової роботи у
гімназії м. Маркі.
Інтернет-листування

Польща, ПЛ

ліцей
«Престиж»

Зеспол Шкіл Електронічних, 35078
м. Жешув, вул.. Гетманська,120
Elektronik_rzeszow
@intertel.pl

23.10.2006 безстрокова

Мовні курси учнів у
Жешуві і Києві (липень
2013р.).
Інтернет – обмін науковометодичною інформацією
між викладачами
протягом року.
Освітній проект «Сучасна
Польща».

ліцей
«Престиж»

Гімназія №10 імені Сік орського, 02-943,
м. Варшава, вул. Лімановського, 9 Тел:
(22) 842-42-76 E-mail:
limanowskiego@neostrada.pl

01.11.2011 безстрокова

Інтернет-листування

ПЛ «КПІ»

Зеспол Шкіл Електронічних,
м. Жешува, вул.. Гетманська,120
Elektronik_rzeszow
@intertel.pl

17.09.2003 безстрокова

ТЛ «КПІ»

Рісбергська школа,
Вірджинська школа
м. Оребро
virginskasklan@jrebro.se

інт. №2

Польща, ПЛ

Польща, ПЛ

Швеція, ШВ
01.09.2004безстрокова

Проект «Оребро- Київ:
освітній та культурний
обмін» (листування)

29.04.200528.04.2015

- інтернет – листування:

Латвія, ЛА

Спеціальна школа – інтернат №5 м. Риги
для дітей з вадами розумового розвитку,
LV 1073, вул. Славу,19
r5sips@ijsd.riga.lv

Інтернет – обмін науковометодичною інформацією
між викладачами
протягом року.
Освітній проект «Сучасна
Польща».

Співпраця з міжнародними громадськими організаціями та дипломатичними
представництвами
№
з/п

Навчальний
Напрямки співпраці
Спільні заходи
заклад району
Міжнародний центр захисту жінок «Ла Страда Україна»
сзш №54
Інформаційно - просвітницький
Виступи представників центру на
загальношкільних батьківських
зборах.
Асоціація дружби «Україна – Куба», асоціація «Чорнобиль» в м. Більбао, Посольства Іспанії,
Куби, Аргентини, Мексики, Консульство Перу в Україні
сш №64
Активне оволодіння мовою в
Проект «Діти за мир» (квітень 2014),
процесі підготовки іспаномовних участь у XVIII Міжнародному
заходів та спілкування з носіями конкурсі дитячого малюнка «Це моя
мови під час їх проведення.
Мексика» (вересень 2014),
участь у презентації творів
аргентинських авторів перекладених
українську мову (за сприяння
Посольства Аргентинської
Республіки) (21 жовтня 2014), уроки
з носіями іспанської та англійської

мов для учні та вчителів (листопад
2014), мексиканське різдвяне свято
«Посада» (грудень 2014).
Франко - слов’янська асоціація «Сонечко»
сш №173
Листування
Обмін художньою літературою,
мистецькою поліграфією
Скаутська організація Польщі
сзш №174
Листування, обмін літературою. Скаутські випробування учнів в
літніх таборах Польщі.
Осередок грецької общини у м. Києві: грецький культурний центр «ЗОРБАС»
сш № 187
Планова активна участь школи у Спільне святкування 2012року.
заходах центру «ЗОРБАС»
Участь у міжнародних проектах та програмах
№
з/п

Міжнародний проект,
міжнародна програма

Представництво
Британської Ради в Україні,
Ресурсний центр для
викладачів англійської
мови при американському
посольстві в Україні,
Представництво «Пірсон
Ед’ю- кейшн».
Представництво «Оксфорд
Юніверсіті Прес».
Французький культурний
центр у
м. Києві

Навчальний
Мета проекту,
заклад,
програми
який бере
участь
у міжнародному
проекті,
програмі
сш №7, 71, 115, Впровадження в
159, 173, г.
роботу
№318.
вчителів англійської
мови в Україні
новітніх методів
навчання мови з
використанням
сучасних технічних
л. №144,
засобів та підручників
сш №43, 159
видавництв
пш №324
Великобританії,
США.
г-інт. №13,
Ознайомлення освітян
сзш №161
м. Києва з надбаннями
Франції.

Навчально-пізнавальна
програма «Камеді»
(«Поринь у свою науку»)
Паризького науковотехнічного центру Ла
Вілетте.

сш №115

«Світ без кордонів»
локальний комітет
АЛЕСЕК

сш №173

Удосконалення
навичок спілкування
французькою мовою
поглиблення
країнознавчих знань
учнів в процесі
тренінгів.
Активізація
потенціалу та
мотивація молоді
робити зміни в
суспільстві

Заходи щодо
реалізації
проекту,
програми

Проведення
семінарівтренінгів для
вчителів та учнів
старшої школи
консультантами
представництв,
ресурсного
центру.

Участь у
семінарахпрактикумах,
ігрових
програмах,
виставках, які
проходять на базі
центру.
Уроки з
французькими
викладачами в
паризькому
центрі
Презентації
культури країн,
навчальні
тренінги,
позакласні

Культурний центр Гете
інституту, Центральне
управління шкільної освіти
за кордоном, товариство
«Україна – Контакт».

сш №149

Розвиток
міжнародних
контактів,
удосконалення знань
мови, формування
поваги до культури,
традицій, побуту
громадян
німецькомовних
країн.

Всеукраїнський форум
старшокласників
«Проектуємо Європу
майбутнього»

сш №177

Надання знань учням
про Євросоюз.

«Міжнародна кооперація в
області формування полі
культурних компетенцій,
необхідних для життя у
відкритому Європейському
просторі».
1. Польща – член
Євросоюзу, Україна – на
шляху до нього.

г. №178

Формування полі
культурних
компетенцій між
слов’янськими
країнами

2. Програма «Pomost International»
(США, Польща, Україна,
Румунія, Угорщина).
3. Міжнародна олімпіада з
математики «Кенгуру»
(засновник Франція).
4. Україно - чеський проект
«Золоті зернята України»

л. «Престиж»

Обмін інформацією
про умови
перебування країни у
Євросоюзі.

інтерактивні
заходи,
розвиваючі ігри.
Робота студентів з
Тайваню, Китаю
та Грузії.
Використання
навчальної бази
культурного
центру в
освітньому
процесі школи.
Здача учнями
школи Спрах
екзамену з
німецької мови із
правом навчання
у вузах
Німеччини.
Проведення
імітаційнорольових ігор, які
відтворюють
функціонування
інституцій
Євросоюзу.
Інтернетлистування

1.Інтернет-обмін
2.Прес-клуб
«Наша Європа»
3.Створення
мультимедійного
проекту.
Навчально-культурно- Захист олімпіад
просвітницька робота. них робіт
(квітень-травень
Пошук обдарованої
2014р.).
молоді.
Конкурсфестиваль
Пошук талановитих
(липень 2014р.)
вокалістів.

Діяльність євроклубів, осередків дружби
№
з/п

Навчальни
й заклад

6.

сш №7

Назва
євроклубу,
осередка
дружби
«Обрій»

Дата
створен
ня

ПІБ
відповідальної
особи

01.02.20
07

Безпалько Є.В.

7.

сзш №12

«Пілігрим»

02.10.20
07

8.

г.-інт. №13

«Аміт’є»

10.09.19
98

9.

сзш №43

«Планета
ХХ1
століття»

15.06.19
99

10.

сзш №46

«Дружба
без

01.10.20
07

Напрямки
роботи

інформаційноосвітній,
культурологічни
й
Лаврінець О.М. Ознайомлення із
традиціями,
звичаями,
культурою,
мистецтвом
народів країн
Європейської
співдружності
Войтко А.Ю. Формування
гуманістичного
толерантного
світогляду,
набуття мовних
знань та
навичок, робота
з обдарованими
учнями
Фіалко О.В.
інформаційноосвітній,
культурологічни
й
Нечипорук
інформаційноЛ.В.
освітній,

Заходи проведені у 2014 році

Робота радіогазети, інтелектуальна гра знавців англійської мови,
фотовиставка «Країни Євросоюзу», презентації «Віртуальні
подорожі столицями Європи».
Учнівська конференція «Україна в Європі та світі» (березень
2014).
Круглий стіл «Україна в колі друзів» (вересень 2014).

Організація розробка та виконання загально гімназійного
проекту «Вивчаємо європейську спадщину», підготовка
шкільної друкованої газети «Гімназистка», мовна практика
гімназистів з DELE-DALF, складання міжнародного іспиту з
французької мови.

Літературна світлиця, тиждень іноземних мов, конкурс
фонетики серед учнів, випуск рукописної газети «Світ без
насилля».
Листування з школами-партнерами Латвії , відзначення
традиційних свят, проведення фестивалів країн Європи.

кордонів»
11.

сзш №60

«Терра
інкогніто»

15.02.20
09

12.

сш №64

13.

сш №115

«Всесвіт
дружби»
«Глобус»

14.

сзш №121

«Інтер»

10.10.20
05
01.11.19
99
01.10.20
01

15.

л. №144

«Сузір’я»

16.

сзш №166

«Сузір’я»

17.

сш №177

«Знавці»

10.09.20
06р.

18.

гімн. №318

«Наші
сусіди»

01.03.20
06

19.

пш №324

«WELCO ME»

01.10.20
08

10.02.20
08
01.09.19
98

культурологічни
й
Зінченко Н.М.
інформаційноосвітній,
культурологічни
й
Манько С.О.
інформаційнопросвітницький
Кириченко І.А.
інформаційнопросвітницький
Кравченко Т.П.
інформаційноосвітній,
культурологічни
й
Швець Я.С.
інформаційнопросвітницький
Демічева О.А.
листування,
знайомство з
навчальним
процесом
Пастернак В.В.
надання знань
про спільну
європейську
спадщину
Дяченко Н.А. зустрічі з
іноземними
делегаціями,
презентація
дитячих
проектів
«Європа – наш
спільний дім»
Дмитренко
листування,
С.В.
оформлення

Співпраця з київським товариством литовської культури
Майроніса (спільні концерти, літературні зустрічі).
Гала-концерт «Афганістан – ти наша біль, ти наш неспокій»,
«Євро бачення». Конкурс «Європейська культурна спадщина».
Випуск фотогазети «Мандруємо Європою».
Фестивалі іспаномовних країн
Фестивалі європейських країн, інтелектуальні ігри з англійської
мови. Тиждень іноземних мов.
Вивчення традицій Великобританії та США

Оформлення матеріалів до постійно-діючої виставки
«Європейська та євроатлантична інтеграція України».
Фестиваль європейських країн. Інтернет-конференція.

1.Круглий стіл «Україна на шляху до Європи»
2.Семінар «Конституції держав Євросоюзу.
3.Диспут «Глобальні проблеми людства та європейські шляхи їх
розв’язання.
Конкурс творчих робіт «Ми – європейці», диспут «Україна в
об’єднаній Європі – мрія чи мета?», круглий стіл «Повернення
України в Європу – чи повернення Європи в Україну», семінартренінг «Європейські стандарти в політиці, економіці, правовій
системі та освіті України»

Конкурс рефератів «Фольклорні особливості народів «Європи».,
вернісаж «Національні костюми народів Європи».,

20.

«Ерудит»

«Злагода»

10.09.19
98

Коземко Е.В.

21.

л.
«Престиж»

Клуб
«Вивчаємо
польську
мову»

10.09.20
09

Коваленко Т.А.

виставок,
конкурси
творчих робіт

екологічний дайджест «Природоохоронна робота в початковій
школі держав європейської співдружності».

інтернетспілкування,
обміни
учнівськими
делегаціями,
спілкування в
міжнародній
мережі
євроклубів.
практичне
оволодіння
мовою

1.Створення куточку ЮНЕСКО;
2.Розоробка проекту «Діалог культур»: Україна – Німеччина,
Україна – Франція, Україна – Великобританія.
3.Серед учнів 8 – 11 кл. «Європа – єдиний культурний простір»

Навчальний курс для учнів 5-11 класів (спільно з ЦДЮТ
Солом’янського району», ліцейний
Англійський розмовний клуб для учнів 5-9 класів.

