
Звіт у сфері міжнародного та регіонального співробітництва  
 

За звітний період (01.01.2014 – 31.12.2014) виконано низку завдань: 
 
Забезпечено реалізацію: 
         - Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 
2015 року.; 
         - Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-
2014 рр.; 
         - Плану заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації 
та інтеграції; 
         - Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 
2011-2015 роки. 
 
19.11.2014 - Підписано Лист про наміри в галузі освіти між містами Києвом і 
Варшавою (Польща) у рамках Угоди про співробітництво  у сфері освіти від 4 
лютого 1994 року, укладеної між містами Києвом та Варшавою. 

Здійснено організаційне забезпечення відрядження делегацій освітян місті 
Києва: 
28.05-05.07.2014 – в м. Мюнхен (ФРН); 
17-20.11.2014 – в м. Варшаву (Польща). 
 
Забезпечено участь загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва у 
міжнародних програмах, проектах: 
 
Проект асоційованих шкіл «ЮНЕСКО» (35 загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Києва: 

- 18.03.2014 – ІІ Київська конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО,  
приурочена до 200-річчя від Дня народження Тараса Шевченка; 

- квітень-травень 2014 – шкільні, районні акції з нагоди відзначення Дня 
Європи в Україні; 

- жовтень 2014 – тренінги для учнів ЗНЗ м. Києва – Юних Послів Миру у 
співпраці зі спеціалізованою школою № 85; 

- 18.11.2014 – ІІІ Міська науково-практична конференція асоційованих 
шкіл ЮНЕСКО міста Києва «Філософські основи духовних цінностей як 
істина миру. Толерантність як внутрішній ресурс розвитку особистості та 
суспільства», приурочена до Міжнародного дня толерантності; 

- 12.12.2014 – установчий семінар щодо започаткування міжнародного 
екологічного проекту «Зміна клімату – глобальний виклик людству» 
спільно з СШ №3 118 «Всесвіт». 

 
Програма обміну майбутніх лідерів» FLEX, яка здійснюється  організацією 
Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (12 навчальних 
закладів: СШ № 115, 211, 155, 34, 145, 89, СЗШ  № 318, 189, 170, гімназія ім. 



Драгоманова, гімназія № 48, Український гуманітарний ліцей, природничо-
науковий ліцей  № 145). 

Міжнародна програма «Німецький мовний диплом» DSD (Deutsches 
Sprachdiplom) (6 загальноосвітні навчальні заклади м. Києва:  СШ № 239, 53,   
14, 149, гімназії № 167, 191 імені П. Тичини). 
 

Забезпечено участь учениці СЗШ № 124 м. Києва, яка переселилася з АР 
Крим: 

23.05.2014 – у програмі УТ-1 «Державна підсумкова атестації з української 
мови (переказ) 11 клас». 

                                                    
Організовано та проведено: 

 
а) конкурси-фестивалі: 
 
18.03.2014 – ІІ Київська конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО,  приурочена 
до 200-річчя від Дня народження Тараса Шевченка; 
20.03.2014 – ХІ загальноміський конкурс-фестиваль «Діалог держав: 
партнерство в освіті»; 
Протягом року – 1500 консультацій щодо переведення студентів-переселенців 
на навчання до вищих навчальних закладів міста Києва.  
 
б) зустрічі: 

- 21.05.2014 - з делегацією м. Лейпціг (ФРН); 
- 11.06.2014 – зі спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні; 
- 17.06.2014 - з представниками Посольства Держави Ізраїль в Україні. 

 
г) наради: 
- щоквартальні наради з відповідальними за міжнародне співробітництво  
управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій;  
- 05.03.2014 – нарада Координаційного центру ПАШ ЮНЕСКО; 
- 27.05.2014 – нарада з питань організації стажування вчителів німецької мови в 
м. Мюнхен (ФРН); 
- 11.12.2014 – нарада з питань організації прийому освітян м. Мюнхен в м. 
Києві.   
 
Забезпечено проведення в загальноосвітніх навчальних закладах міста 
Києва: 
Квітень – травень 2014 – святкування Дня Європи у м. Києві; 
Вересень  2014 – відзначення Тижня європейської спадщини; 
Жовтень 2014 – відзначення Міжнародного дня ООН; 
Листопад 2014 – Міжнародного дня толерантності. 
 



Розроблено:  
а) нормативні документи (накази): 
- «Про проведення ХІ загальноміського конкурсу-фестивалю «Діалог держав: 
партнерство в освіті»; 
- «Про стажування вчителів німецької мови м. Києва в м. Мюнхен (ФРН)». 
 
Погоджено 84 виїзди дітей за кордон з метою навчання, обмінів, участі у 
мистецьких заходах, оздоровленні та відпочинку. 
 
Проаналізовано та узагальнено інформацію: 
- про виконання у 2014 року Державної програми співпраці із закордонними 

українцями на період до 2015 року; 
 

- про виконання у 2014 року Державної програми розвитку транскордонного 
співробітництва на 2011-2014 рр.; 

 
- про виконання у 2014 року Плану заходів щодо інтеграції мігрантів в 

українське суспільство на 2011-2015 роки; 

- щодо участі міста Києва в Асоціації ЕВРОСІТІЗ в сфері освіти; 

- щодо заходів з нагоди святкування Дня Європи у м. Києві у 2014 році; 

- щодо співпраці навчальних закладів міста Києва з навчальними закладами  

м. Праги (Чехія); 

- щодо участі делегації учнів Києва у Міжнародній науково-практичній 
конференції «Перші кроки до науки»; 

- про пропозиції щодо співпраці освітян м. Києва та Ісламської Республіки 
Іран; 

- щодо співпраці загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва і м. Лейпціга; 

- щодо дітей-переселенців з АР Крим; 

- щодо кількості міжнародних угод про співпрацю загальноосвітніх 
навчальних закладів м. Києва з зарубіжними навчальними закладами; 

- щодо кількості навчальних обмінів у 2014 навчальному році; 

- щодо міжнародних проектів та програм в навчальних закладах Києва; 

- щодо стану міжнародної співпраці у школах з поглибленим вивченням 
    іноземних мов; 
 
- щодо ініціатив асоційованих шкіл ЮНЕСКО міста Києва на 2014-2015 н.р.; 

 



- щодо вирішення питань, пов’язаних з розміщенням та життєзабезпеченням 
мешканців Автономної Республіки Крим та східних регіонів України, які 
прибули у місто Київ для тимчасового проживання у зв’язку з нестабільною 
ситуацією. 

 
 
 
 
 
 
 


