
Додаток 1 

Інформація про співробітництво із зарубіжними закладами освіти 

Заклад освіти  Зарубіжний заклад освіти 
(назва закладу освіти укр. мовою) 

Термін дії угоди про співпрацю 

Литва 
м. Вільнюс, Литва 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням англійської мови № 85 м.Києва 
(Голосіївський р-н) 

Гімназія ім. О.С. Пушкіна 2017 - 2013 
 

Школа І-Ш ступенів № 78 (Печерський р-н) Середня школа «Саулетяке» Взаємний 
інтерактивний обмін інформацією щодо основних 

подій у шкільному житті 
Обмін навчальними та методичними посібниками 

2012- термін необмежений 

ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів «Меридіан» 
(Подільський р-н) 

Міжнародна школа «Меридіан» 2017-2022 р.р. 

м. Клайпеда, Литва 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 98 м.Києва з 
поглибленим вивченням англійської мови 
(Дніпровський р-н) 

LCC Міжнародний Університет  2018-2019 н. р. 

СШ № 187 (Солом’янський р-н) Міжнародний університет LCC Обмін освітнім і 
професійним досвідом та інформацією; участь в 

освітніх семінарах, конференціях і тренінгах; 
створення різних освітніх проектів; організація 
зустрічей для громад Партнерів один з одним. 

Термін угоди необмежений 
Договір підписаний 01.10.2018 р. 

м. Друскінінкай, Литва 
Школа І-ІІІ ступенів № 147 (Деснянський р-н) 

 
Гімназія «Ріто» Екскурсії учнів в Україну та 
Литву; спільні фольклорні заходи, виступи 
шкільних колективів; проведення спільних 

спортивних змагань; зустрічі педагогів 

2018-2020 рр 

м. Каунас, Литва 
Ліцей № 144 (Солом’янський р-н) Каунаська університетська гімназія ім. Йонаса 

Майроніса 
Участь в акції «Вітаю Литву!», приуроченій 100-

річчю відновлення Литовської держави. 
- Написання спільного проекту, 

Без угоди 



- Участь вчителів ліцею в міжнародних 
(литовсько-українських) тренінгах в Литві 

- Інтернет –листування 
- онлайн-спілкування, 

марафон скап-конференцій «Вітаємо литовських 
друзів». 

м. Йонава, Литва 
Ліцей № 144 (Солом’янський р-н) гімназія м. Йонава (Jonavos Senamiesčio 

gimnazija) 
Участь в акції «Вітаю Литву!», приуроченій 100-

річчю відновлення Литовської держави. 
- Написання спільного проекту, 

- Участь вчителів ліцею в міжнародних 
(литовсько-українських) тренінгах в Литві 

- Інтернет –листування 
- онлайн-спілкування, 

марафон скап-конференцій «Вітаємо литовських 
друзів». 

Без угоди 

Латвія 
м. Рига, Латвія 

Спеціалізована школа № 89 (Печерський р-н) Ризька Українська середня школа Конкурс на 
кращу учнівську робота «Європейський стандарт» 
у рамках виконання програми «Європа в школі» 

Навчально-тематичні екскурсії на канікулах 
Участь у Акціях солідарності 

2017-2020 

Гімназія № 153 ім. О.М.Пушкіна (Шевченківський р-
н) 

I класична гімназія м. Риги 2009 рік постійно 

м. Стелпе, Латвія 
Медична гімназія № 33 м.Києва (Голосіївський р-н) Школа в Стелпе 2016 - 2020 

м.Даугавпілс, Латвія 
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 57 з поглибленим 
вивченням англійської мови (Шевченківський р-н) 

Даугавпільська державна гімназія 
ім.Пілсурського 

в рамках програми eTwinning МОН та 
Євросоюз 2017-2018 н.р. 

Чеська Республіка 
м. Табор, Чеська Республіка 

Ліцей міжнародних відносин № 51 (Печерський р-н) Вища школа торгівлі, послуг та ремесел 
В квітні підписана угода про співробітництво. 

Розроблена програма культурного обміну 

З 2018 року 



делегаціями вчителів та учнів. 
6-19 червня- відвідування учнями та вчителями 

Чехії з отриманням сертифікатів 
м. Прага, Чеська Республіка 

Гімназія НПУ імені М.П.Драгоманова 
(Шевченківський р-н) 

Перша Словенська гімназія Чеська республіка з 20.09.2013 р. постійно 

Естонія 
м. Нарва, Естонія 

Навчально-виховний комплекс № 30 «ЕКОНАД»  
(спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 
вивченням іноземних мов – гімназія) м.Києва 
Дніпровський р-н) 

Нарвська Ваналінаська державна 
 

Довгострокова 
(вступила в дію з лютого 2013р.) 

м. Таллінн, Естонія 
Ліцей інформаційних технологій № 79 (Печерський 
р-н) 

Гімназія Хааберсті Робота над спільним 
Міжнародним проектом «Дигиміст культур», 

участь та проведення Міжнародного фестивалю 
«Співдружність» 

19.11.2016-безстрокова 

м. Тарту, Естонія 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 23 з 
поглибленим вивченням англійської мови 
(Деснянський р-н) 

Тартуський Російський Ліцей, Проведення 
культурно- просвітницьких заходів, присвячених 

історичним подіям і сучасності України та 
Естонії; відзначення міжнародних свят 

07.04.2013 -07.04.2018 року 

м. Хаапсалу, Естонія 
Школа І-ІІІ ступенів № 276 (Деснянський р-н) Хаапсаулська Ніколаєвська школа, Проведення 

культурно- просвітницьких заходів, присвячених 
історичним подіям сучасності України і Естонії; 

відзначення міжнародних свят 

24.09.2013 - термін необмежений 
 

с. Кохіла, Естонія 
Школа І-ІІІ ступенів № 249 (Деснянський р-н) Kohila Mõisakool Tööstuse  

Естонія проведення культурно- просвітницьких 
заходів, присвячених історичним подіям і 

сучасності України та Естонії 

2017-2021 

Данія 
м. Нествед, Данія 

Скандинавська гімназія (Дарницький р-н) Нестведгімназія  2016-2020 



Фінляндія 
м. Рейсярве, Фінляндія 

Скандинавська гімназія (Дарницький р-н) Міська школа  2015-2019 

Швеція 
м. Кіруна, Швеція 

Скандинавська гімназія (Дарницький р-н) Бергасколе  2017-2022 

Німеччина 
м. Гьопінген, Німеччина 

Романо-германська гімназія № 123 (Подільський р-н) Фрайхоф-гімназія безстроковий (за згодою сторін) 
м. Бад Зекінген, Німеччина 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов № 220 м.Києва 
(Голосіївський р-н) 

Шеффель-гімназія 
 

2014 – 2024 
 

м. Франкенталь, Німеччина 
Спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 9 м.Києва 
(Голосіївський р-н) 

Школа-комплекс Августін-Віолет 04.10.2016 – 04.10.2021 

м. Фройденштадт, Німеччина 
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 195 
 ім. Кудряшова (Дніпровський р-н) 

Вільна Вальдорфська школа м. Фройденштадт  
(Freie Waldorfschule Freudenstadt) 

Безстрокова 
 

м. Нойвід (Нидербайбер), Німеччина 
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 195 
ім. Кудряшова (Дніпровський р-н) 

Рудольф Штайнер Школа Середнього Рейну 
(Rudolf Steiner Schule Mittelrhein) 

Безстрокова 
 

м. Берлін, Німеччина 
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 195 
ім. Кудряшова (Дніпровський р-н) 

Вільна Вальдорфська школа Берліну Пренцла́уэр-
Берг (Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg ) 

Безстрокова 
 

м. Мюнхен, Німеччина 
Спеціалізована школа № 80 (Печерський р-н) Приватна академія Незалежності, 

Вебінар «Споживацтво-нагай людства: шлях з 
розумово-емоційної корупції»»-15.05.2018 р 

2017-2019 

Український гуманітарний ліцей (Печерський р-н) Єразмус Грассер гімназіум Обмін інформацією, 
Он-лайн проекти, моделювання сучасних освітніх 

технологій 

2005-безстроково 

Київський ліцей бізнесу (Шевченківський р-н) Економічна школа ім.Р.Боша 2010-2020 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 53 з 
поглибленим вивченням німецької мови 

Міська школа ім. Віллі Брандта з 15.04.1999 року (необмежений) 



(Шевченківський р-н) 
м. Оранієнбург, Німеччина 

Навчально-виховний комплекс № 30 «ЕКОНАД» 
(спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 
вивченням іноземних мов – гімназія) м.Києва 
(Дніпровський р-н) 

Загальноосвітня державна школа-гімназія 
«Імануіл» 

Довгострокова 
(вступила в дію з грудня 2014р.) 

Навчально-виховний комплекс “Домінанта” 
(дошкільний навчальний заклад-спеціалізована 
школа І ступеня - суспільно-гуманітарна гімназія – 
спеціалізована школа № 204 з поглибленим 
вивченням фізичної культури) (Дніпровський р-н) 

гімназія «Мозаїк» 20.03.2011-20.03.2021 

м. Екернфьорд , Німеччина 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 307 з 
поглибленим вивченням природничих наук 
(Деснянський р-н) 

Юнгманшуле Обмін груп школярів і учителів з 
метою поліпшення знань з іноземної мови; 

ознайомлення з країною, мова якої вивчається в 
школі, її культурою, традиціями та способом 

життя людей.; листування учнів нашої школи з 
гімназистами «Юнгманшулє» 

08.05.2009 – термін необмежений 

м. Лейпциг, Німеччина 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 125 м.Києва з 
поглибленим вивченням англійської мови 
(Дніпровський р-н) 

Гімназія ім.Гумбольдта 15.04.2003 
Довгострокова  

Міжкультурна українсько-німецька школа 
(Подільський р-н) 

Рахн-Шулен- гимназіум Безстроковий 

СШ № 149 (Солом’янський р-н) Гімназія Лессінг-Шкойдітц  
Підтримка і розвиток міжнародних контактів з 

навчальним закладом. Обмін групами та 
листування учнів. Налагодження особистих 

контактів з німецькими учнями. Знайомство з 
культурою, звичаями, традиціями, життям та 

побутом Німеччини. Інтенсивний курс німецької 
мови для українських учнів з метою 

вдосконалення знань з німецької мови. Спільні 
проекти. 

2018 

м. Дюрен. Німеччина 
Навчально-виховний комплекс № 167 з поглибленим 
вивченням німецької мови (спеціалізована школа І 
ступеня - гімназія) м.Києва (Дніпровський р-н) 

Бургау – гімназія 
 

2014 - 2019 



м. Керпен, Німеччина 
Навчально-виховний комплекс № 167 з поглибленим 
вивченням німецької мови (спеціалізована школа І 
ступеня - гімназія) м.Києва (Дніпровський р-н) 

Європейська гімназія 
 

11.11.2010 
безстрокова 

м. Бранденбург, Німеччина 
Спеціалізована школа № 14 ім. С.Ф. Грушевського 
(Оболонський р-н) 

Гімназія Віллі Брандта безстрокова 

м. Піннеберг, Німеччина 
Спеціалізована школа № 14 ім. С.Ф. Грушевського 
(Оболонський р-н) 

PASCH - школи--партнери майбутнього  До 2020 року 

м. Дюссельдорф, Німеччина 
СШ № 127 (Дарницький р-н) Ліцей-гімназіум з 2011 року, безстроково 

м. Дортмунд, Німеччина 
СШ № 291 (Дарницький р-н) Школа «Вітта» з 2008 року, безстроково 
СШ № 314 (Дарницький р-н) Гімназія ім. Кете-Кольвиц з 2018 року, безстроково 

м. Дрезден, Німеччина 
Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 16 
(Святошинський р-н) 

Schule fur geistigbehinderte 
Початкова школа для дітей з відставанням у 

розвитку 

Не укладена, спілкування через мережу 
Інтернет. 

м. Лоне, Німеччина 
СШ № 314 (Дарницький р-н) Лонська гімназія з 2017 року, безстроково 

м. Лобенштайн, Німеччина 
Спеціалізована школа № 254 (Святошинський р-н) Гімназія «Крістіан Готлеб Рихард» З 05 квітня 2011р. 

м. Десау, Німеччина 
Гімназія № 315 (Дарницький р-н) Гімназія Ліборіус з 2012 року, безстроково 
СШ № 7 (Солом’янський р-н) Гімназія «Філантропіум» м. Дессау 

- Обмін інформацією про системи освіти України 
та Німеччини; 

- Обмін досвідом роботи з питань впровадження 
сучасних педагогічних технологій; 

- Створення добірок матеріалів про культурну, 
історичну спадщину та сьогодення України і 

Німеччини 

Термін 
угоди необмежений 

Угоду укладено 
12.10.2011 

м. Швебіш Гмюнд, Німеччина 
Ліцей «Наукова зміна» (Дарницький р-н) Гімназія для обдарованих дітей з 2011 року, безстроково 

м. Шаумбург Штадтхаген, Німеччина 



Спеціалізована школа № 197 імені Дмитра Луценка 
(Святошинський р-н) 

Школа ІГС м. Шаумбург Штадтхаген з 2000р. 

м. Піннеберг, Німеччина 
Спеціалізована школа № 14 ім. С.Ф. Грушевського 
(Оболонський р-н) 

Школа Теодора Хойса (Theodor-Heuss-Schule 
Pinneberg) (Німеччина) 

безстрокова 

м. Унтершляйсхайм, Німеччина 
Спеціалізована школа № 40 з поглибленим 
вивченням німецької мови (Святошинський р-н) 

Гімназія ім. Карла Орфа 
 

03.01.2013 р. 
- 03.01.2018 р. 

м. Гроссенгайн, Німеччина 
Спеціалізована школа № 40 з поглибленим 
вивченням німецької мови (Святошинський р-н) 

Гімназія ім.Вернера Сіменса 06.09.2004 – безстроково 
пролонговано 14.09.2009 р. 

м. Кляйнмахнов, Німеччина 
Спеціалізована школа № 239 (Оболонський р-н) ЗОШ ім. Максима Грокого безстрокова 

м. Детмольд, земля Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина 
ЗЗСО № 211 (Оболонський р-н) Август Герман Франкс Шуле. Поглиблене 

вивчення мови, ознайомлення з культурою країни 
її звичаями та традиціями. 

на бестроковій основі 

м. Альтенхольц, Німеччина 
Гімназія № 59 імені О.М. Бойченка м.Києва 
(Голосіївський р-н) 

Гімназія Альтенхольц 02.07. 2001, безстрокова 

м. Мюнстер Німеччина 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 53 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
(Шевченківський р-н) 

Професійний коледж Гільдегардісшуле  з 01.03.2014 року (необмежений) 

Польща 
м. Закопане, Польща 

НВК № 157 (Оболонський р-н) Гімназія № 2 2015-2019 р.р. 
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
«Гімназія № 34 «Либідь» ім. Віктора Максименка» 
(Подільський р-н) 

Загальноосвітня гімназія № 2 ім. професора 
Йозефа Тішнера 

Безстроковий термін дії, укладено договір 
у жовтні 2017 року 

м. Гданськ, Польща 
Гімназія № 237 (Дарницький р-н) Ліцей індивідуальних програм 2015-2020 

м. Сопот, Польща 
Гімназія № 267 (Дарницький р-н) Сопотська вища школа  2016-2019 
СШ № 329 «Логос» (Дарницький р-н) Сопотська вища школа 2016-2019 
Скандинавська гімназія (Дарницький р-н) Сопотська вища школа  2013-2019 



Скандинавська гімназія (Дарницький р-н) Ліцей № 1 ім. М. Складовської-Кюрі 2014-2019 
м. Вроцлав, Польща 

СШ № 296 (Дарницький р-н) Міжнародна Вища школа логістики та транспорту 2017 – 2022 
Ліцей № 303 (Дарницький р-н) Міжнародна Вища школа логістики та транспорту 2018 - 2023 
Заклад загальної середньої освіти № 215 
(Святошинський р-н) 

Навчальний заклад «100 років традицій» 2010 пролонговано 

м. Ченстохов, Польща 
Ліцей № 303 (Дарницький р-н) Британсько-польський міжнародний інститут 

суспільних наук 
2012-2020 

Гімназія “Києво- Могилянський колегіум” 
(Деснянський р-н) 

Ліцей «SOWARD»  
Літні мовні табори в Польщі; адаптація рівня 

випускників української школи до європейських 
освітніх стандартів та вимог; забезпечення 

персонального доступу учнів до європейських 
інформаційно-навчальних програм на базі 

MOODLE 

Безтермінова 

Школа І-ІІІ ступенів № 225 (Оболонський р-н) Гімназія «SOWARD» при Вищій лінгвістичній 
школі 

Угоди укладаються у кожному окремому 
випадку персонально 

м. В’єпш, Польща 
Гімназія № 323 (Дарницький р-н) Гімназія № 2 міжнародного партнерства з 

білінгвальними класами  
з 2012 року, безстроково 

м. Перемишль, Польща 
СШ № 305 (Дарницький р-н) Школа ім. Маркіяна Шашкевича 2018-2019 
Гімназія НПУ імені М.П.Драгоманова 
(Шевченківський р-н) 

Комплекс загальноосвітніх шкіл №2 імені 
М.Шашкевича 

з 22.11.2013 р. постійно 

м. Люблін, Польща 
Гімназія № 315 (Дарницький р-н) Міський ліцей з 2018 року, безстроково 

м. Краків, Польща 
Гімназія №315 (Дарницький р-н) Ліцей №11 з 2018 року, безстроково 
Приватна лінгвістична гімназія (Деснянський р-н) Педагогічний університет м. Кракова Проведення 

Дня польської культури 
Безстрокова 

Заклад загальної середньої освіти № 162 
(Святошинський р-н) 

Ліцей м. Краків Протокол про співробітництво 

Гімназія № 48 (Шевченківський р-н) Краківський економічний університет 16.11.2011 р. (безстроково) 
м. Пяски, Польща 

Слов’янська гімназія (Дарницький р-н) Школа ім. М. Коперніка з 2012 року, безстроково 
м. Пулави, Польща 



Слов’янська гімназія (Дарницький р-н) Бурса «Погодне життя» з 2009 року, безстроково 
Слов’янська гімназія (Дарницький р-н) Бурса «ПРОМІК» з 2012 року, безстроково 
Приватна лінгвістична гімназія (Деснянський р-н) Бурса шкільна ім. Бачинського м. Пулави 

Люблінського воеводства Телемости; методична 
допомога; обмін досвідом 

Безстрокова 

Школа І-ІІІ ступенів № 9 (Оболонський р-н) Шкільна бурса 2014-2019 рр. 
м. Білосток, Польща 

Слов’янська гімназія (Дарницький р-н) Спортивна школа «Ягеллонія»  2014-2020 
м. Вонгровець, Польща 

Ліцей «Наукова зміна» (Дарницький р-н) Об’єднання понадгімназійних шкіл № 2 з 2015 року, безстроково 
м. Єднорожець, Польща 

Ліцей «Інтелект» (Дарницький р-н) Гімназія ім. Станіслава Костки  2013-2020  
м. Добродзень, Польща 

Спеціалізована школа № 76 імені Олеся Гончара 
(Святошинський р-н) 

Гімназія  ім. Іоанна Павла II 20.05.2010 -20.05.2015, пролонгований 

м. Вєлюнь, Польща 
Ліцей «ЕКО» № 198 (Святошинський р-н) Ліцей імені Т. Костюшка м. Вєлюнь 2016 – 2022 
Спеціалізована школи № 185 ім. Володимира 
Вернадського (Святошинський р-н) 

Ліцей № 1 ім. Косцюшко З 24 жовтня 2011 р 

Спеціалізована школи № 185 ім. Володимира 
Вернадського (Святошинський р-н) 

Ліцей № 2 ім. Януша Корчака З 24 жовтня 2011 р 

Спеціалізована школи № 185 ім. Володимира 
Вернадського (Святошинський р-н) 

Комплекс шкіл №2 ім. Яна Длугоша З 24 жовтня 2011 р 

Заклад загальної середньої освіти № 215 
(Святошинський р-н) 

Ліцей імені Т. Костюшка 2009 пролонговано 

м. Ос’яків, Польща 
Київська гімназія № 154 (Святошинський р-н) Публічна гімназія в Ос’якові Угода №7 від 10.10.2012 р. 

м. Кьольце, Польща 
Гімназія «Академія» (Святошинський р-н) Початкова та середня школа №19 Безстроковий 

с. Юзефов над Віслою, Польща 
Заклад загальної середньої освіти № 230 
(Святошинський р-н) 

Середня школа в Юзефові над Віслою З 10.11.2015. Безстроковий. 

м. Легіоново, Польща 



Ліцей міжнародних відносин № 51 (Печерський р-н) Шкільне об’єднання № 3 
У рамках проекту асоційованих шкіл ЮНЕСКО 

учні та вчителі відпочивали в оздоровчому 
мовному таборі в м.Легіоново (Польща) з 06-

20.07.2018 та подорожували в Варшаву, Гданськ, 
Сопот, Гдиня. Знайомились з роботою 

Поліцейської академії. Брали участь в проведенні 
майстер-класів, театральної студії та студії 

живопису 

З 2013 – 2018 
 

Печерська гімназія № 75 (Печерський р-н) Ліцей імені Марії Конопніцкої 
Електронне листування, обмін 

відеопрезентаціями 

2013-2018 

м. Торунь, Польща 
Гімназія № 117 (Печерський р-н) І ліцей ім.Миколи Коперника Участь у 

Міжнародній конференції старшокласників 
Модель ООН-2018 на тему «Надія на молодь»  

2018-безстрокова 

м. Лодзь, Польща 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 23 з 
поглибленим вивченням англійської мови 
(Деснянський р-н) 

Загальноосвітній комплекс ліцей-гімназія 
Лодзинського Політехнічного університету, 

Польща Міжнародний благодійний фестиваль 
дитячої творчості «EURO MUSIC DANCE», 

м.Київ; святковий концерт до Дня працівників 
освіти, м.Київ 

2015-2020 

Спеціалізована школа I III ступенів № 24 ім. 
О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов 
(Шевченківський р-н) 

Комплекс загальноосвітніх шкіл № 8 26.05.2011 (безстроково) 

м. Сулехов, Польща 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 189 з 
поглибленим вивченням англійської мови 
(Деснянський р-н) 

Гімназія № 2 
Листування; методична допомога; 

обмін передовим педагогічним досвідом 

10.12.2004- термін необмежений 
 
 

м. Скосов, Польща 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 189 з 
поглибленим вивченням англійської мови 
(Деснянський р-н) 

Ліцей Ознайомлення з країною, культурою, 
традиціями;тінтернет спілкування 

18.04.2005- термін необмежений 

м. Білий Бір, Польща 
Школа І-ІІІ ступенів № 308 (Деснянський р-н) Загальноосвітній ліцей ім. Т. Г. Шевченко 

Листування; методична допомога; 
11.02.2005- термін необмежений 

 



обмін досвідом та делегаціями 
м. Осіек, Польща 

Приватна лінгвістична гімназія (Деснянський р-н) Школа ім. Яна Павла ІІ Обмін досвідом та 
делегаціями; участь у міжнародному фестивалі 

“Голосіївська осінь» 

15.03.2006- термін необмежений 
 

м. Тихи Сілезького воеводства, Польща 
Приватна лінгвістична гімназія (Деснянський р-н) Економіко-медичний ліцей 

Спільні творчі проекти 
Безстрокова 

м. Кенсово Куявсько- Поморське воєводство Тухольського повіту, Польща 
Гімназія № 283 ІІ-ІІІ ступеня (Деснянський р-н) Шкільне об’єднання 

Організація соціально-виховних просвітницьких 
заходів; організація масово-культурно- 

відпочинкових заходів; розвиток 
інфокомунікативної діяльності; 

підвищення громадсько- патріотичної та 
соціально - громадської дітей та молоді; 

організація та проведення благодійних акцій 

Довгострокова 

м. Бєльсько-Бяла, Польща 
Приватна лінгвістична гімназія (Деснянський р-н) Інститут фінансів і права в Бєльсько-Бялей 

Проведення Дня польської культури 
Безстрокова 

м. Нове Място, Польща 
Ліцей № 144 (Солом’янський р-н) Школа ім.. Європейської інтеграції  

- робота над спільним проектом «З минулого в 
сучасність або Українсько-Польська кухня», який 

отримав грантову підтримку Польсько-
української ради обміну молоддю; 

- написання спільних статей в пресі, висвітлення 
результатів проекту, 

-онлайн-спілкування, скап-конференції 
- учнівсько-учительські обміни: 

- візит українських учнів і вчителів у Польщу 
(вересень 2018 року); 

- візит польських учнів і вчителів в Україну 
(жовтень 2018 року) 

Угода про партнерство у проекті від 
12.03.2018р. 

м. Варшава, Польща 
СШ № 187 (Солом’янський р-н) Варшавська вища школа гуманітарних наук ім. 

Болеслава Пруса 
Культурно-освітні проекти; профорієнтаційна 

Термін 
угоди необмежений 

 



робота з учнями школи 
Ліцей «Престиж» (Солом’янський р-н) Гімназія №10 ім. В.Сікорського м. Варшави 

Участь на міжнародній платформі eTwinning у 
проекті «Математика на уроках польської мови» 
Участь на міжнародній платформі eTwinning у 
проекті  «Розкажи мені свою історію» до Дня 

Незалежності Польщі 
1.Обмін делегаціями. 

2. Обмін науково-методичними матеріалами 
3. Обмін досвідом з технології навчання. 

4.Організація спільних олімпіад, конференцій, 
наукових семінарів 

01.09. 2018 

Гімназія № 48 (Шевченківський р-н) гімназія №130 інтеграційного розвитку з 09.10.2008 р. (безстроково) 
м. Жешув, Польща 

Ліцей «Престиж» (Солом’янський р-н) Зеспол Шкіл Електронічних м.Жешува 
1.Обмін делегаціями. 

2. Обмін науково-методичними матеріалами 
3. Обмін досвідом з технології навчання. 

4.Організація спільних олімпіад, конференцій, 
наукових семінарів 

З 23.10.2006 без обмеження строку дії 
01.02.2011 

без обмеження строку дії 
 

м. Чорний Дунаєць, Польща 
Школа №175 ім.В.Марченка (Шевченківський р-н) Комплекс початкової та середньої школи з 25.10.2013 р. - 25.10.2019 р. 

м. Шидлць, Польща 
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 57 з поглибленим 
вивченням англійської мови (Шевченківський р-н) 

початкова школа в стар.Солті, в рамках програми eTwinning МОН та 
Євросоюз 2017-2018 н.р. 

м. Познань, Польща 
Гімназія № 48 (Шевченківський р-н) 12-й загальноосвітній ліцей ім. М.Складовської-

Кюрі,  
з 23.03.2007 р. (безстроково) 

м. Гловно, Польща 
Спеціалізована школа I III ступенів № 24 ім. 
О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов 
(Шевченківський р-н) 

Ліцейно-гімназичний комплекс шкіл 24.05.2011 р. (безстроково) 

Угорщина 
м. Будапешт, Угорщина 

ЗЗСО № 168 (Оболонський р-н) Угорська Гімназія До 2020 року 

Словаччина 



м. Попрад, Словаччина 
Школа І-Ш ступенів № 78 (Печерський р-н) Гімназія Інтернет обмін інформацією щодо 

основних подій і процесів у шкільному житті 
2012-безстрокова угода 

м. Жиліна, Словаччина 
Гімназія № 117 (Печерський р-н) Гімназія Участь у Міжнародній конференції 

старшокласників Модель ООН-2018 у м.Жиліна 
19-21.04 

2018 

м. Кошице, Словаччина 
СШ № 187 (Солом’янський р-н) Технічний університет  

Культурно-освітні; профорієнтаційна робота з 
учнями школи 

Термін 
угоди необмежений 

Меморандум підписаний 15.02.2018 
СШ № 187 (Солом’янський р-н) Пряшівський університет в Пряшеві 

Культурно-освітні; профорієнтаційна робота з 
учнями школи 

Термін 
угоди необмежений 

Меморандум підписаний 14.02.2018 
Гімназія «Міленіум» № 318 (Солом’янський р-н) Технічний університет; 

університет Павла Йозифа Шафарика 
Відвідування університетів; знайомство з 
особливостями освітнього середовища; 

профорієнтаційна робота з учнями гімназії; 
участь у конкурсних змаганнях 

безстрокові 

Велика Британія 
м. Лондон, Велика Британія 

СШ № 316 (Дарницький р-н) Міжнародна освітня компанія «Альбіон» 2017-2019 
Навчально-виховний комплекс № 30 «ЕКОНАД» 
(спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 
вивченням іноземних мов – гімназія) м.Києва 
(Дніпровський р-н) 

Початкова школа «Лордшіп лейн» 
 

Довгострокова 
(вступила в дію з листопада 2012р.) 

ТОВ «Київська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ 
ступенів» Британська міжнародна школа – Київ» 
(Оболонський р-н) 

EDEXCEL Здача іспитів на рівень IGCSE (15% - 
A*та А, 35% - А*, А та В, 50% - А,В, С та D) 

з 1997 р. 

Кловський ліцей № 77 (Печерський р-н) Сіско системс Нетвокінг академі 
Дистанційні курси з напрямку інформаційних 

технологій-1 раз на рік-вересень 

2005-2018 

Кловський ліцей № 77 (Печерський р-н) Ленгвич Лінк Скул 
Шкільний обмін, практика іноземної мови, 

стажування вчителів. Відвідування навчальних 
закладів в Лондоні учнями та вчителями  з метою 

2017-2022 



ознайомлення з культурою та історією міста, 
системою літньої школи на базі коледжів, з якими 

укладені угоди – червень 2018 року. Вчителі  за 
підсумками  стажування отримали сертифікати, 
діти прослухали тритижневий курс англійської 

мови 
Кловський ліцей № 77 (Печерський р-н) Франциз Кінг Скул 

Шкільний обмін, практика іноземної мови, 
стажування вчителів. Відвідування навчальних  

закладів в Лондоні учнями та вчителями з метою 
ознайомлення з культурою та історією міста, 

системою літньої школи на базі коледжів, з якими 
укладені угоди – червень 2018 року. Вчителі за 
підсумками стажування отримали сертифікати, 
діти прослухали тритижневий курс англійської 

мови 

2017-2022 

Кловський ліцей № 77 (Печерський р-н) Лондон меридіан Коледж 
Шкільний обмін, практика іноземної мови, 

стажування вчителів. Відвідування навчальних 
закладів в Лондоні учнями та вчителями з метою 

ознайомлення з культурою та історією міста, 
системою літньої школи на базі коледжів, з якими 

укладені угоди – червень 2018 року. Вчителі  за 
підсумками  стажування отримали сертифікати, 
діти прослухали тритижневий курс англійської 

мови 

2017-2022 

ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів «Меридіан» 
(Подільський р-н) 

Північнолондонська мовна школа 2015-2025 р.р. 

Заклад загальної середньої освіти № 35 
(Святошинський р-н) 

Кінгстонський університет (Kingstoyn Universiti) З 2016 року 

м. Пул, Велика Британія 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 82 
ім.Т.Г.Шевченка з поглибленим вивченням 
англійської мови (Шевченківський р-н) 

Духовний коледж Чоч Роуд Пул Редрас Корноулл 
TR 15 3PZ, Великобританія 

з 2008 (необмежений) 

м. Вормінстер, Велика Британія 
СШ № 316 (Дарницький р-н) Приватний навчальний заклад «Вормінстерська 

школа» 
2017-2019 

м. Гастінгс, Велика Британія 



Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 277 з 
поглибленим вивченням англійської мови 
(Деснянський р-н) 

Хейзельська школа англійської мови, 
Великобританія Організація екскурсій за кордон; 
організація інтернет конференцій та вебінарів для 

учнів та вчителів 

04.09.2000 - термін необмежений 

Англія 
м. Свиндоу, Англія 

Навчально-виховний комплекс “Домінанта” 
(дошкільний навчальний заклад-спеціалізована 
школа І ступеня - суспільно-гуманітарна гімназія – 
спеціалізована школа № 204 з поглибленим 
вивченням фізичної культури) (Дніпровський р-н) 

Шаховий клуб «BROCON JACK  
CHESS CLUB SWINDON» 

21.04.2007-21.04.2017 

м. Вокінхем, Англія 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 125 м.Києва з 
поглибленим вивченням англійської мови 
(Дніпровський р-н) 

Навчальний центр 
«Eastwestbridge» 

26.04.2013 
Довгострокова 

м. Кембридж, Англія 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 246 м.Києва з 
поглибленим вивченням англійської мови 
(Дніпровський р-н) 

Екзаменаційний департамент (Cambridge English 
Language Assessment) та видавництво (Cambridge 
University Press) Кембриджського університету, 

м.Кембридж, Велика Британія Проект Cambridge 
English Schools 

01.09. 2020  

Гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини з поглибленим 
вивченням іноземних мов м.Києва (Дніпровський р-
н) 

Кембриджський університет з листопада 2013 року 

ТОВ «Київська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ 
ступенів» Британська міжнародна школа – Київ» 
(Оболонський р-н) 

IE (Cambridge International Examinations) Здача 
іспитів на рівень IGCSE (10% - А та А*, 25% – 
А*, А, В , 35% - А,В та С, 30% - Ф,В,С та D) 

з 1997 р. 

Гімназія «Консул» № 86 (Печерський р-н) Екзаменаційний департамент Кембриджського 
університету Організація міжнародних екзаменів 

Movers/Flyers, KET/PE/FCE, IELTS, CAE для 
учнів гімназії; статус офіційного учасника  
програми Cambridge English for Schools та 

підготовчого центру 

2016-безстроково 

м. Ковентри, Англія 
Ліцей міжнародних відносин № 51 (Печерський р-н) The National Mathematics 

And Science College Участь у спільних 
міжнародних олімпіадах з математики 

2017-термін необмежений 



Виїзд школярів та вчителів на мовну практику в 
серпні 2018 року (м.Редінг) 

м. Бродстерс, Англія 
Києво-Печерський ліцей «Лідер» № 171 (Печерський 
р-н) 

Кент скул ов инглиш( Kent School of  English) 
Навчання учнів у літній період Липень-серпень 

2018 

2017-2020 

м. Істборн, Англія 
Гімназія № 109 (Печерський р-н) Мовний навчальний центр Відвідування літніх 

програм з вивчення англійської мови, культури і 
історії Британії 

2014 

Уельс 
м. Свенси Уельс 

Навчально-виховний комплекс “Домінанта” 
(дошкільний навчальний заклад-спеціалізована 
школа І ступеня - суспільно-гуманітарна гімназія – 
спеціалізована школа № 204 з поглибленим 
вивченням фізичної культури) (Дніпровський р-н) 

Шаховий клуб «WELSH JUNIOR CHESS» 21.04.2007-21.04.2017 

Ірландія 
м. Дублін, Ірландія 

Кловський ліцей № 77 (Печерський р-н) Емеральд Калчерел Інститут Стажування 
вчителів та учнів під час літніх канікул-червень 

2018 

2016-2021 

Франція 
м. Париж, Франція  

Гімназія №31 (Дарницький р-н) Ліцей Жуль Тері з 2011 року, безстроково 
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 99 
м.Києва (Дніпровський р-н) 

Українська школа мистецтв при Культурно-
інформаційному центрі Посольства України у 

Франції 

Безстрокова 

Гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини з поглибленим 
вивченням іноземних мов м.Києва (Дніпровський р-
н) 

College Pierre de Nolhac, Versailles жовтень – 2018 – лютий 2019 

Ліцей гуманітарної освіти та комунікаційних 
технологій «Гармонія» (Дніпровський р-н) 

Українська школа мистецтв при культурно-
інформаційному центрі Посольства України у 

Франції 

5 років 

Міжнародна Французька Школа (МФШ) "Міжнародна українська школа" 2018-2024 рр. 



(Оболонський р-н) 
НВК № 20 (Оболонський р-н) Інститут радіологічних досліджень До 2020 року 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 49 з 
поглибленим вивченням французької мови 
(Шевченківський р-н) 

Науково-технічний центр «Ля Вілєт» 2005 рік – постійно 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 49 з 
поглибленим вивченням французької мови 
(Шевченківський р-н) 

Інститут де ля Тур (французький коледж) 2012 рік -2019 рік 

м. Ніца, Франція 
Ліцей міжнародних відносин № 51 (Печерський р-н) Лінгвістична школа 

Влітку та під час канікул-поїздки учнів в 
Францію на мовну практику-липень 2018  

2004 – термін необмежений 

Печерська гімназія № 75 (Печерський р-н) Міжнародна мовна школа Azulingva Навчальні 
екскурсії з вчителем Бережним О.О. 

Літо 2018 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 49 з 
поглибленим вивченням французької мови 
(Шевченківський р-н) 

Лінгвістична школа «Азур-Лінгва» 2000 рік - постійно 

м. Труа, Франція 
Гімназія № 315 (Дарницький р-н) Ліцей з 2011 року, безстроково 

м. Сант-Севінь, Франція 
Гімназія № 315 (Дарницький р-н) Ліцей «Едвард Еріо» з 2012 року, безстроково 

м. Канни, Франція 
НВК № 20 (Оболонський р-н) Інститут «Гран Бльо»  До 2020 року (продовження безстроково) 

м. Тулуза, Франція 
НВК № 20 (Оболонський р-н) Коледж Поля Лаберті До 2020 року 

м. Санліс, Франція 
НВК № 20 (Оболонський р-н) Ліцей Сен-Венсан До 2020 року 
Ліцей міжнародних відносин № 51 (Печерський р-н) Гуманітарний Коледж Робота над спільним 

проектом “Національні традиції та свята”- 
презентація в жовтні 2019 року. Листування он-

лайн. 

2009-строк необмежений 

м. Бюзансе, Франція 
Гімназія № 109 (Печерський р-н) Приватний релігійний коледж 

Листування протягом навчального року 
2010-2018 

м. Нормандія, Франція 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 49 з Співпраця з Замком Мистецтв 2017 року-2022 рік 



поглибленим вивченням французької мови 
(Шевченківський р-н) 

м.Безье, Франція 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 49 з 
поглибленим вивченням французької мови 
(Шевченківський р-н) 

Гімназія-Коледж "ПікЛясаль" 2018 рік-2028 рік 

Швейцарія 
м. Женева, Швейцарія 

ТОВ «Київська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ 
ступенів» Британська міжнародна школа – Київ» 
(Оболонський р-н) 

IB (International Baccalaureat) Складання іспитів 
за програмою IB (середній бал -30,25 із 34 

можливих) 

2016-2021 р. 

Іспанія 
м. Хихон, Іспанія 

Школа І-ІІІ ступенів № 62 (Дарницький р-н) Школа «Мігель де Сервантес» 2018-2020 

Румунія 
м. Бухарест, Румунія 

ЗНЗ Міжнародна школа І-ІІІ ступенів «Меридіан» 
(Подільський р-н) 

Міжнародна школа  2015-2025 р.р. 

Вірменія 
м. Єреван, Вірменія 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням Англійської мови № 85 м.Києва 
(Голосіївський р-н) 

Школа № 135 ім. Г. Степаняна 
 

2010 рік, безстрокова 
 

Гімназія № 237 (Дарницький р-н) Гімназія при Вірменському державному 
педагогічному університеті ім. Х Абовяна 

2015-2020 

Болгарія 
м. Горна Оряховиця 

Навчально-виховний комплекс № 176 імені Мігеля де 
Сервантеса м.Києва (Дніпровський р-н) 

Середня загальноосвітня школа імені Вічо 
Гринчарова 

Безстрокова 

м. Стара Загора, Болгарія 
Слов’янська гімназія (Дарницький р-н) Середнє загальноосвітнє училище «Максим 

Горький» 
з 2012 року, безстроково 

м. Пловдів, Болгарія 
НВК "Оболонь" (Оболонський р-н) Мовна школа імені Івана Вазова , До 2020 року 



м. Софія, Болгарія 
Ліцей № 293 І-ІІІ ступенів (Деснянський р-н) Школа № 92 ім. Д.Талева 

Обмін делегаціями; проведення спільних свят; 
День слов’янської писемності; День незалежності 

Болгарії 

З 1998-Безстрокова 

м. Варна, Болгарія 
Гімназія № 153 ім. О.М.Пушкіна (Шевченківський р-
н) 

Гімназія ім. Пушкіна  2009 рік постійно 

Гімназія НПУ імені М.П.Драгоманова 
(Шевченківський р-н) 

Комплекс загальноосвітніх шкіл №4 імені 
Богдана Ігоря Антонича 

з 22.11.2013 р. постійно 

Республіка Словенія 
м. Ізола, Республіка Словенія 

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 201 
м.Києва (Дніпровський р-н) 

Середня школа «ІЗОЛА» 15.07.2014-15.07.2019 

м. Любляни, Республіка Словенія 
Гімназія № 267 (Дарницький р-н) Некомерційна освітня організація «Рукавичка» з 02.09.2013, безстроково 

Греція 
м. Афіни, Греція 

Школа І-ІІІ ступенів № 217 (Дарницький р-н) Українська недільна школа «Трембіта» 18.09.2015-18.09.2020 
о. Егіна, Греція 

Спеціалізована школа № 94 «Еллада» (Печерський р-
н) 

Початкова школа о.Егіна Гімназія № 1 о.Егіна 
Початкова школа №3 Початкова школа № 50 

Листування між учнями Виготовлення 
пасхальних та різдвяних листівок 

Спілкування учнів та викладачів під час 
перебування в Греції влітку 2018 

2012 – термін необмежений 
 
 

Італія 
м. Сіракузи, Італія 

Спеціалізована школа № 16 (Оболонський р-н) Класичний ліцей "Гаргалло" (2012) безстрокова 
м. Фоджа, Італія  

СЗШ № 13 ім. І. Хитриченка (Святошинський р-н) Школа ім. Лоренцо Шелетані З 2001 по безстроково 
м. Реджіо ді Калабрія, Італія 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням англійської та італійської мов № 130 імені 
Данте Аліг'єрі м.Києва (Голосіївський р-н) 

Природничий ліцей «Алессандро Вільта» 
Реджіо ді Калабрія 

2011 рік, безстрокова 
 



м.Ерхолано, Італія 
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 57 з поглибленим 
вивченням англійської мови (Шевченківський р-н) 

Католічна школа  в рамках програми eTwinning МОН та 
Євросоюз 2017-2018 н.р. 

Республіка Мальта 
м. Санта-Венера, Мальта 

СШ 155 (Шевченківський р-н) коледж Св Іллі не обмежений (в рамках програми 
eTwinning МОН та Євросоюз) 

Республіка Молдова Молдова 
м. Кишинів, Республіка Молдова 

Гімназія № 59 імені О.М. Бойченка м.Києва 
(Голосіївський р-н) 

Український ліцей № 5 ім. М. Коцюбинського 
 

15.05.2015 – 15.05.2020 
 

Еколого-природничий ліцей № 116 м.Києва 
(Голосіївський р-н) 

Гімназія № 18 2001 рік, безстрокова 
 

Комунальний навчальний заклад «Навчально-
виховний комплекс № 141 «Освітні ресурси та 
технологічний тренінг» м.Києва (дошкільний 
навчальний заклад - школа І ступеня - спеціалізована 
школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням 
іноземних мов та інформаційних технологій - 
технологічний ліцей)» (Дніпровський р-н) 

Технологічний ліцей ім. Герцля (школа № 22) Безстрокова 

Навчально-виховний комплекс № 176 імені Мігеля де 
Сервантеса м.Києва (Дніпровський р-н) 

Теоретичний Ліцей «Георге Асакі» 
 

Безстрокова 

м. Рибниця, Республіка Молдова 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 189 з 
поглибленим вивченням англійської мови 
(Деснянський р-н) 

Школа № 10 
Ознайомлення з культурою, традиціями та 

історією; обмін делегаціями вчителів та учнів 

05.10.2010- термін необмежений 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 313 з 
поглибленим вивченням інформаційних технологій 
(Деснянський р-н) 

Школа№2 
Листування; методична допомога; 

обмін досвідом та делегаціями 

23.10.2005- термін необмежений 
 

Школа І-ІІІ ступенів № 170 (Оболонський р-н) Придністровська молдавська республіка, гімназія 
№ 1 

березень 2014-березень 2019 

м. Бендери, Придністров’я, Республіка Молдова 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 189 з 
поглибленим вивченням англійської мови 
(Деснянський р-н) 

Гімназія № 2 
Ознайомлення з культурою, традиціями та 

історією; обмін делегаціми вчителів та учнів 

07.10.2006- термін необмежений 

Школа І-ІІІ ступенів № 259 (Деснянський р-н) Середня загальноосвітня школа № 17 
Листування; методична допомога з метою 

2004 - термін необмежений 
 



вивчення української мови; обмін досвідом та 
делегаціями 

м. Дубосар, Придністров’я, Республіка Молдова 
Школа-дитячий садок І ступеня «Мрія» (Деснянський 
р-н) 

Дитячий садок «Червона Шапочка», Обмін 
досвідом навчально-виховної роботи між 

педагогічним колективами закладів 

Безтермінова 

с. Окниця, Республіка Молдова 
Школа І-ІІІ ступенів № 151 м.Києва (Голосіївський р-
н) 

Окницька загальноосвітня школа Кам’янського 
району 

22.01.2004, безстрокова 

с. Наславча, Окницького району, Республіка Молдова 
Школа І-ІІІ ступенів № 280 (Дарницький р-н) Наславська 9-річна гімназія з 2005 року, безстроково 

с. Михайляни Ришканського району, Республіка Молдова 
Заклад загальної середньої освіти № 96 
(Святошинський р-н) 

Гімназія Михайляни, З 03.03.2013 р. по 2020 р. 

Грузія 
м. Тбілісі, Грузія 

Скандинавська гімназія (Дарницький р-н) Приватна школа «Опіза»  2017-2022 
Скандинавська гімназія (Дарницький р-н) Публічна школа № 98 2013-2018 
Економіко-правовий ліцей (Деснянський р-н) Авторський загальноосвітній комплекс «Картулі 

Сасцавлебелі» («Грузинська школа»), Грузія 
Обмін досвідом навчально-виховної роботи; 

відзначення Дня незалежності Грузії 
ознайомлення учнів з памятками історії, 

архітектури та культури; інтернетспілкування 

Безстрокова 

Навчально-виховний комплекс № 176 імені Мігеля де 
Сервантеса м.Києва (Дніпровський р-н) 

Школа-ліцей імені Серватеса Безстрокова 

Предславинська гімназія № 56 (Печерський р-н) Тбіліська гімназія № 1 Листування через Інтернет 
учнів та вчителів. Робота над проектом «Реформи 

в освіті України та Грузії. Нові виклики» 

2014-безстроково 

Заклад загальної середньої освіти № 200 
(Святошинський р-н) 

Перша українська школа імені М. Грушевського Вересень, 2019 

СШ № 173 (Солом’янський р-н) Школа «Кай-Кма» 
1.Скайп-урок «Стереотипи та гендерна рівність» 

(січень 2018) 
2. Скайп-урок для учнів 9-х класів «Loveis…» 

(грудень 2018) 

Безстроковий 

м. Зугдіді, Грузія 



Школа І-ІІІ ступенів № 282 (Деснянський р-н) Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
Обмін досвідом; Обмін делегаціями учнів та 

вчителів 

Бестроково 

Природничо-науковий ліцей № 145 (Печерський р-н) Александр Гуртская Гімназія Онлайн листування 2016-2020 

Республіка Білорусь 
м. Брест Республіка Білорусь 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням англійської мови № 85 м.Києва 
(Голосіївський р-н) 

Державна установа освіти № 30 ім. Д.Б. Гвішиані 2014 - 2021 

Заклад загальної середньої освіти № 35 
(Святошинський р-н) 

Середня школа №1 З 2018 року 

м. Мінськ Республіка Білорусь 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням англійської мови № 85 м.Києва 
(Голосіївський р-н) 

Державна установа освіти «Гімназія № 192» 
 

2015 - 2020 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 202 з 
поглибленим вивченням природничо-математичних 
наук (Денснянський р-н) 

Школа № 202 
Листування; методична допомога; обмін досвідом 

та делегаціями; святкування Дня Республіки 
Білорусь в Україні 

Без підписання угоди 

Школа І-Ш ступенів № 133 (Печерський р-н) СЗШ № 10 Пров.Броньовий,15 Постійнодіюча 
інтернет-сторінка «Молодь та олімпійський рух»” 

Листування через інтернет 

2016-2020 

Спеціалізована школа № 181 (Печерський р-н) Середня загальноосвітня школа № 133 
Електронне листування з метою ознайомлення з 
історичною та культурною спадщиною Києва та 

Мінська. 

2009-2018 

Природничо-науковий ліцей № 145 (Печерський р-н) Білоруський державний університет Участь 
команди ліцею в олімпіаді з програмування-

квітень 

2017-2020 

Ліцей «ЕКО» № 198 (Святошинський р-н) Гімназія № 1 м. Мінськ 2013 – 2018 
Заклад загальної середньої освіти № 223 
(Святошинський р-н) 

Середня школа № 223 м. Мінськ адміністрація школи працює над 
розробкою і підписанням договору 

Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 16 
(Святошинський р-н) 

Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 18 
для дітей з важкими вадами мови 

01.11.2013, термін не обмежений 

Ліцей інформаційних технологій № 79 (Печерський 
р-н) 

Гімназія № 34 Планування та реалізація 
проектної діяльності в рамках науково-

методичного проекту Ліцею інформаційних 
технологій № 79 «ІТ-Освіта» та освітньої 

2008-безстроково 



програми Білорусі «Школа цифрових 
технологій». Участь та проведення Міжнародного 

фестивалю «Співдружність» 
Журнал-онлайн за темою «Життя після 
Чорнобиля очима учнівської молоді» 

Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 41 ім. 
З.К.Слюсаренка з поглибленим вивченням 
англійської мови (Шевченківський р-н) 

Гімназія №12 з 24.05.2016 р.-24.05.2021 р. 

м. Гомель, Республіка Білорусь 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 202 з 
поглибленим вивченням природничо-математичних 
наук (Деснянський р-н) 

Школа № 61 
Листування 

 

Без підписання угоди 

Королівство Нідерландів 
м. Аппельдорн, королівство Нідерландів 

Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 41 ім. 
З.К.Слюсаренка з поглибленим вивченням 
англійської мови (Шевченківський р-н) 

Королівська школа-гімназія з 30.10.2012 р. постійно 

Сербія 
м. Нові Сад, Сербія 

Слов’янська гімназія (Дарницький р-н) Основна школа «Дорде Натасевич» з 2012 року, безстроково 

Хорватія (країна Центральної Європи і заходу Балканського півострова) 
м. Вуковар, Хорватія 

Слов’янська гімназія (Дарницький р-н) Гімназія  з 2012 року, безстрокова 

Кіпр 
м. Лімассол Кіпр 

Ліцей міжнародних відносин № 51 (Печерський р-н) Американська академія З метою створення на базі 
ліцею школи Європейського типу встановлено 

партнерство на рівні “школа-школа” у напрямках 
обміну науково-методичним досвідом та 

досвідом виховної роботи 
Виїзд школярів на мовну практику-липень 2018 

З 2012 р-термін необмежений 

Узбекистан 
м. Зарафшан, Узбекистан 

Ліцей № 303 (Дарницький р-н) Школа № 13  з 2001 року, безстроково 



Китайська Народна Республіка 
м. Чжанцзякоу, Китайська Народна Республіка 

Гімназія № 323 (Дарницький р-н) Середня школа іноземних мов №6 з 2011 року, безстроково 
м. Пекін, Китайська Народна Республіка 

Київська гімназія східних мов № 1 (Святошинський 
р-н) 

Штаб квартира Ханьбань  З 02.12.2015 довготривала 

м. Чуаньчжоу, Китайська Народна Республіка 
Київська гімназія східних мов № 1 (Святошинський 
р-н) 

Лімінський професійний університет 05.11.2018  угода про партнерство 

м. Тайань, Китайська Народна Республіка 
Ліцей міжнародних відносин № 51 (Печерський р-н) Школа Тайань Інь Шунь Шань провінція 

Шаньдун В рамках роботи над проектом “Європа 
та Азія” (ІІ етап) Презентація у квітні 2019 року 

2015-2020 

Тайвань 
м. Сіньчжу, Тайвань 

Природничо-науковий ліцей № 145 (Печерський р-н) Національний Чіо Тонг університет 
Зустріч з випускними, що навчаються на Тайвані 

–Вересень 2018. Підготовка випускників до 
навчання в університеті. 

2006-термін необмежений 

Туреччина 
м. Стамбул, Туреччина 

Київська інженерна гімназія (Дарницький р-н) Професійний ліцей Шехіт Бююкельчі Галіп 
Балкар 

02.04.2013 – 02.04.2018 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 277 з 
поглибленим вивченням англійської мови 
(Деснянський р-н) 

Початкова школа Більге Сояк м.Істанбул 
Організація екскурсій за кордон; 

організація інтернет конференцій та вебінарів для 
учнів та вчителів. 

04.2005 -  термін необмежений 
 

Спеціалізована школа № 16 (Оболонський р-н) Початкова школа ім. Шенера Бірсьоза, Кадикьой (2007) безстрокова 
Школа І-ІІІ ступенів № 233 (Оболонський р-н) Ліцей Шенесеневлер, Кадикьой, 

- здійснення обміну педагогами і учнями з метою 
ознайомлення з культурою та національними 

традиціями країн; 
- листування та спілкування через систему 

Internet). безстрокова 
м.Газантеп, Туреччина 

Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 57 з поглибленим Анатоліан Вища школа в рамках програми eTwinning МОН та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C


вивченням англійської мови (Шевченківський р-н) Євросоюз 2017-2018 н.р. 

Азербайджан 
м. Баку, Азербайджан 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 247 з 
поглибленим вивченням іноземних мов (Деснянський 
р-н) 

СЗШ № 164 ім. Е.Тагізаде з поглибленим 
вивченням англійської мови  м. Баку, Республіка 
Азербаджан Листування; методична допомога; 

обмін досвідом та делегаціями 

11.05.2013- 
31.12.2020 

НВК "Оболонь" (Оболонський р-н) Європейський ліцей, (в рамках міжнародного 
проекту ЮНЕСКО «Навчання для майбутнього» 

безстрокова 
 

Соціалістична Республіка В'єтнам 
м. Ханой, Соціалістичній Республіці В'єтнам 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 251 імені Хо 
Ши Міна з поглибленим вивченням англійської мови 
(Деснянський р-н) 
 

Середня спеціалізована школа Ханой Амстердам 
Листування; методична допомога; 

обмін досвідом в галузі передових педагогічних 
технологій 

24.01.2013- 24.01.2018 року (проводиться 
робота щодо продовження угоди про 

співпрацю) 

Ємен 
м. Аль-Мадіна Аль-Мунауара, Ємен 

Школа І-ІІІ ступенів № 37 м.Києва (Голосіївський р-
н) 

Міжнародна арабська школа «Аль-Мадіна Аль-
Мунауара» 

14.09.2017 - 14.09.2019 
 

Сполучені Штати Америки 
м. Чікаго, Сполучені Штати Америки 

Ліцей гуманітарної освіти та комунікаційних 
технологій «Гармонія» (Дніпровський р-н) 

Міжнародний комітет міст-побратимів, Чикаго 5 років 

Школа І-Ш ступенів № 84 (Печерський р-н) Нобл Шит Чартер Хай Скул, 
Обмін досвідом навчально-виховної роботи між 
адміністраціями шкіл-вересень. Протягом року 

листування Інформування через ІКТ; Хеллоувін в 
школі - листопад 2018.Міжнародний день рідної 

мови-лютий 2018 

2004- безстрокова 

м. Вуд Рівер Сполучені Штати Америки 
Заклад загальної середньої освіти № 83 
(Святошинський р-н) 

Вища школа м. Вуд Рівер З 2005, безстроковий 

м. Пасколі (Штат Вірджинія) Сполучені Штати Америки 
Київська гімназія № 287 (Святошинський р-н) Pascoli High School (Старша школа  Пасколі) Протокол про наміри 

м. Денс Міл (Штат Огайо) Сполучені Штати Америки 



Київська гімназія № 287 (Святошинський р-н) Deans Mill Elementary school (Початкова школа 
Денс Міл) 

Протокол про наміри 

Канада 
м. Ванкувер, Канада 

НВК «Святошинська гімназія» (Святошинський р-н) Канадський коледж (Ванкувер) 2013 
м. Міссісага, Канада 

ПСШ № 324 (Солом’янський р-н) Кларксон Початкова школа Міссісага, Онтаріо, 
Канада, 

* schools.peelschools.org Листування, інтернет 

Без угоди 

Мексика 
м. Мехіко, Мексика 

Гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини з поглибленим 
вивченням іноземних мов м.Києва (Дніпровський р-
н) 

Instituto Asuncion de Mexico травень – жовтень 2018 

Ізраїль 
м. Нацерет-Іілліт, Ізраїль 

Заклад загальної середньої освіти № 243 
(Подільський р-н) 

Ілліт -орт Шарет Міхаль Таль З 2007 - необмежений 

м. Бейтар, Ізраїль 
НВК № 299 (Оболонський р-н) Школа Безстроковий, з 1993 року 

м. Кир’ят Шмоне, Ізраїль 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 277 з 
поглибленим вивченням англійської мови 
(Деснянський р-н) 

Приватна школа Листування 01.09.2016-31.08.2021 

м. Хайфа, Ізраїль 
Ліцей «Престиж» (Солом’янський р-н) Участь у проекті “School Online – Digital 

Collaborative Learning” 
(Спільно з METC – MASHAV Educational Training 
Center і Міністерством освіти Ізраіля Виконання 
завдань спільно з школами Ізраіля, Скайп –уроки 

Обмін культурологічною інформацією. 

листопад 2018 

Об'єднані Арабські Емірати 
м. Дубай, Арабські Імірати 

Ліцей гуманітарної освіти та комунікаційних 
технологій «Гармонія» (Дніпровський р-н) 

Міжнародна школа Apple, Дубай 3 роки 



Додаток 2 

Інформація про співпрацю 
з міжнародними громадськими організаціями та дипломатичними представництвами 

 
Заклад освіти м. Києва Напрямки співпраці Спільні заходи 

Голосіївський район 
Асоціація дружби «Україна - Куба» 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови 
№ 15 міста Києва 

Культура народів світу Спільний захід до Дня культури Куби (09.08.2018). 
Конкурс робіт учнів до Дня культури Куби 
(09.08.2018). Зустріч із працівниками посольства 
Куби (09.08.2018). 

Американська бібліотека НаУКМА 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови 
№ 44 міста Києва 

Відвідування вчителями та учнями бібліотеки з 
метою здобуття необхідної інформації, 
розширення знань учнів. 

Участь у конференціях та спільних проектах. 
Двомовне читання, перегляд фільмів англійською 
мовою, проведення спільних відкритих уроків. 

Курси іноземних мов «Інтерлінгва» 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови 
№ 44 міста Києва 

Країнознавчий, навчальний, виховний. Розмовні клуби англійської мови та круглі столи для 
вчителів та дітей. 

Oxford Teacher’s club  
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови 
№ 44 міста Києва 

Науково-методична та гуманітарна допомога. 
Підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов, 
тестування, конференції. 

Обмін мистецькими здобутками (інтернет-
спілкування, поштові відправлення виставкових 
матеріалів). 

Представництво Британської Ради в Україні, Ресурсний центр для викладачів англійської мови при американському 
посольстві в Україні, представництво «Pearson Education» 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови 
№ 44 міста Києва 

Упровадження в роботу вчителів англійської 
мови в Україні новітніх методів навчання мови з 
використанням сучасних технічних засобів та 
підручників видавництв Великобританії, США. 

Проведення семінарів-тренінгів для вчителів та 
учнів старшої школи консультантами 
представництв, ресурсного обміну. 

Німецький культурний центр Гете – інститут в Україні 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови 
№ 44 міста Києва 

Розширення знань учнів з німецької літератури та 
культури. Відвідування виставок, фотовиставок, 
перегдяд фільмів. 

Участь учителів у семінарах та культурних заходах, 
проведених у Гете-Інституті 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням  англійської мови 

Відвідування виставок при Гете інституті.  
Участь учнів школи у заходах (у рамках року 

Відвідування виставок при Гете інституті 
(постійно). Участь учнів школи в інформаційному 



№ 92 імені Івана Франка міста Києва 
 

вивчення німецької мови в Україні).  
Участь учнів школи у тренінгах та майстер-класах 
із вивчення та популяризації німецької мови. 

заході за програмою Гете інституту «Міст до вищої 
освіти в Німеччині». 
вересень 2018 року – участь у заходах до Дня 
європейських мов, організованих культурними 
центрами Німеччини, Чехії, Польщі, Італії, Іспанії та 
Великобританії. Майстер класи з мовознавства 
(мовні пробні уроки з різних мов)  
07.09.2018 участь учнів школи на День відкритих 
Дверей в посольстві Німеччини. 

Cпеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням іноземних мов № 
112 імені Т. Шевченка міста Києва 

Підготовка до складання іспитів на отримання 
Диплому з німецької мови GOETHE-
ZERTIFIKAT. 

Проект «Іспити у школі». 
Іспити на отримання Диплому з німецької мови 
GOETHE-ZERTIFIKAT 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням іноземних мов № 
220 міста Києва 

Участь у заходах та проектах. 30.09. День європейських мов у Гете-Інституті (учні 
10-11 класів, Ткач Ю.Б., Бабак І.М.); 
10.11. «Німеччина – країна винахідників» 
інтерактивна екскурсія (10-11 класи, Бабак І.М., 
Ткач Ю.Б.). 

NRW-Schüler-Wettbewerb «Begegnung mit Osteuropa» 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням іноземних мов № 
220 міста Києва 

 Участь у заходах та проектах. Ідивідуальний проект «Schaurig, schaurig!», 
виконавець Недолужко Ю., керівник Бабак І.М. 
(листопад-грудень). Міжнародний конкурс NRW-
Schüler-Wettbewerb «Begegnung mit Osteuropa» 
Німеччина, місто Мюнстер. 

Посольство Німеччини в Україні 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням іноземних мов № 
220 міста Києва 

Участь у заходах та проектах. 08.09  Участь у заходах, присвячених Дню відкритих 
дверей у посольстві Німеччини (11 клас, Бабак І.М.). 
«Німецький сад» День відкритих дверей у 
посольстві Німеччини 

Ed Camp Ukraine Global Dignity Day 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням іноземних мов № 
220 міста Києва 

Участь у заходах та проектах. 
 

Aнтикорупційний урок «Суд над корупцією». 
Сертифікати Global Dignity видані Головою Ради ГО 
«Ed Camp Ukraine», радником Міністерства освіти і 
науки України О.Єлькіним засвідчують участь  
школи у міжнародній ініціативі проведення  
Всесвітнього Дня Гідності та вдячність організатору 
заходів Ткач Ю.Б. Участь у Всесвітньому Дні 
Гідності спільно з Ed Camp Ukraine Global Dignity 
Day (21.11—9.12). 



Видавництво Лінгвіст MM Publications with the common European frame work 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови 
№ 44 міста Києва 

Надання методичної допомоги. Підготовка учнів до ЗНО. 

Оздоровчий фонд «Барвінок» 
Гімназія № 59 імені О.М. Бойченка міста 

єва 
Оздоровлення, мовна практика в Німеччині, 
знайомство із культурною спадщиною країни. 

Влітку 2018 року 7 учнів гімназії оздоровлювалися в 
німецьких сім’ях – учасники програми.  

Міжнародна громадська організація «Федерація всесвітнього миру (ФВМ)» 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
поглибленим вивченням англійської мови 
№ 85 міста Києва 

Мир і права людини  
 

До Міжнародного Дня Миру проведено Конгрес 
юних посланців миру «Усім світом – за мир!» 
(вересень, 2018 року). 
Міжнародна конференція «Взаємозалежність та 
спільний розвиток: роль громадських, молодіжних 
та духовних лідерів» (жовтень, 2018 року). 
Проводяться заняття «Школи миру», диспути, 
круглі столи (один раз на місяць) 

Club for UNESCO of Piraeus and Island in Greece  
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
поглибленим вивченням англійської мови 
№ 85 міста Києва 

Інші країни і культури (міжкультурне 
взаємозбагачення). 

У рамках «Освітньої діяльності та програм 
культурного молодіжного обміну «Apollon» та  
«Poseidon» проводився культурно-освітній табір 
(липень, 2018 р.. Греція, м. Порто Хелі) 

Вірменська діаспора міста Києва та Голосіївського району міста Києва 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
поглибленим вивченням англійської мови 
№ 85 міста Києва 

Інші країни і культури (міжкультурне 
взаємозбагачення). 
 

Робота шкільного клубу «Арарат». Конкурс віршів 
Т.Шевченка мовами національних спільнот 
(березень). Свято Материнства та краси (квітень). 
Заходи, присвячені геноциду вірменського народу. 
Свято вірменської азбуки в бібліотеці ім. Реріха. 

Представництво видавництва «Макміллан Паблішерз Лімітед» (Велика Британія) в Україні 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови 
№ 92 імені Івана Франка міста Києва 

Організація тренінгів та семінарів для вчителів 
школи. 
Проведення методичних семінарів/вебінарів для 
вчителів за участю авторів підручників 
видавництва «Макміллан». 
Надання консультацій з питань підготовки до 
ЗНО з англійської мови. 
Участь учителів школи у Всеукраїнських 
семінарах з метою поширення професійного 
досвіду. 

18.12.2018 відеоконференція з автором НМК 
«Gateway» Девідом Спенсером. 
Організація тренінгів та семінарів для викладачів з 
метою ознайомлення з новинками видавництва. 
Надання консультацій з питань підготовки до ЗНО з 
англійської мови. 
Проведення онлайн-семінарів досягнень учнів за 
допомогою онлайн-системи, яка була розроблена 
спеціалістами видавництва «Макміллан»- системи.  



Громадська організація «Кримська родина» 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови 
№165 міста Києва 

Використання кримськотатарського чинника як 
мотиву посилення відчуття патріотизму та 
розвитку цивілізаційного діалогу. Популяризація 
культурної та духовної спадщини народів Криму 
та толерантне ставлення до національних 
меншин.  
 

Протягом року в рамках співпраці підготовлено та 
проведено ряд заходів за участю членів Меджлісу, 
голови кримськотатарського ресурсного центру 
Ескандера Барієва, керівника кримськотатарського 
культурно-освітнього центру Аніфе Куртсеітової, 
представників Посольства Турції в Україні, 
представників ЗМІ. 23 березня 2018 року відбулася 
виставка дитячих малюнків «Мій Крим очима 
дітей». 13 квітня 2018 року відбувся благодійний 
захід громадської організації «Кримська родина» у 
приміщені КМДА. 29 вересня 2018 року початок 
нового навчального року у фольклорному гуртку 
кримськотатарської культури на базі школи. 

Французький інститут в Україні 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням іноземних мов № 
112 імені Т. Шевченка міста Києва 

Підготовка до складання іспитів на отримання 
Диплому з французької мови DELF.  

Іспити на отримання Диплому з французької мови 
DELF. 

Посольство Італії в Києві  
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської та 
італійської мов № 130 імені Данте Аліг’єрі 
міста Києва 

Участь у конференціях. 
Культурний обмін. 

13.03.2018 – участь у конференції на базі 
університету Т. Шевченка «Світові тенденції в 
кінематографі» (представники вузів Італії, студенти 
університету Т.Шевченка, члени МАН школи); 
27.09.2018 – конференція у приміщенні університету 
Т. Шевченка «Італійські освітні інновації – 
українській школі» (викладачі вузів та шкіл Італії, 
викладачі університету Т.Шевченка, вчителі 
іноземних мов нашої школи). 
Культурний обмін: зустрічі з послом у рамках 
проведення Днів італійської культури (19.04.2018, 
11.10.2018, 18.12.2018); цикл лекцій-презентацій 
представниками посольства про мистецькі,  технічні 
та культурні тенденції Італії  (11.10.2018 - Внесок 
Італії до європейської та світової культурної 
спадщини; 01.11.2018 – Італійський кінематограф; 
19.10.2018 –  Дні італійської кухні. Участь учнів 
школи у Дантівських читаннях (травень 2018 року). 
Коференція «За що я люблю Італію» 11.10.2018. 



Італійський інститут культури в Україні 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської та 
італійської мов № 130 імені Данте Аліг’єрі 
міста Києва 

Відвідування мистецьких заходів, які проводяться 
італійськими діячами. 
Відвідування мистецьких виставок. 
Майстер-класи від італійських митців. 

Відвідання учнями школи мистецьких виставок, 
Тижня італійського кіно, майстер- класів: 17.03.2018 
- майстер-клас «Сучасне кіновиробництво,  
режисура та акторська гра в Італії»; 25 - 29.06.2018 – 
відвідання кінотеатру «Київ», перегляд італійських 
кінофільмів у рамках Тижня італійського кіно; 
15.09.2018 – участь у Відкритті V фестивалю 
«ITALIA FESTIVAL BAROCCO»; 26.11.2018 – 
зустріч з шеф-кухарем Сальваторе Капелано і 
майстер- клас із виготовлення  італійських ласощів; 
01.12.2018 – відвідання лекції на тему «Регіональна 
італійська кухня» та показ фільму «Gli Arancini di 
Montalbano»; 20.12.2018 – зустріч з шеф-кухарем 
Вінченцо Мантія і майстер- клас із виготовлення 
піци. 

Товариство Данте Аліг’єрі 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської та 
італійської мов № 130 імені Данте Аліг’єрі 
міста Києва 

Мовна практика. Відвідання  курсів. Учні відвідують курси італійської мови, здають 
міжнародний іспит на знання італійської мови 
PLIDA та отримують сертифікат, який  офіційно 
засвідчує знання італійської мови, необхідне для 
використання в професійній сфері (С1-С2) і дає 
значну перевагу при працевлаштуванні в Італії, в 
країнах ЄС і в Україні; надає пільгові умови при 
вступі до вищих навчальних закладів Італії та 
звільняє з обов'язкового вступного іспиту з 
італійської мови (B2); звільняє від здачі 
обов'язкового іспиту з італійської мови при 
отриманні дозволу на проживання або на тривале 
проживання в Італії (A2). 

Дарницький район 
Міжнародна громадська організація «Асоціація гайдів України» 

Школа І-ІІІ ступенів № 62 - Формування гендерної культури дітей та 
молоді; 
- Проведення заходів з профілактики та 
протидії насильства щодо жінок. 

- Відпочинок групи учениць у гайдівському 
наметовому таборі (Іспанія, липень, 2018); 
- Посвята дівчат 5-А, 5-Б класів у гайди 
(вересень, 2018 р.); 
- Благодійні акції патруля «Puma Guide» з 
дівчат 5-х класів (жовтень-грудень, 2018); 



- Участь у тренінгу «Сильні лідери для 
стійкого майбутнього» в Грузії (жовтень, 2018 р.). 

Представництво міжнародної освітньої групи Пірсон Едюкейшн (Велика Британія) 
СШ № 105 
Гімназія № 267 
СШ № 291 
СШ № 296 
СШ № 274 
СШ № 305 
Гімназія «Діалог» 
Слов’янська гімназія 
Ліцей «Наукова зміна» 
 

- Підвищення професійної майстерності 
вчителів англійської мови, опанування ними 
сучасних комунікативних технологій 
іншомовного навчання, збагачення 
методологічного репертуару навчальних 
прийомів та технік викладання англійської мови; 
- Участь вчителів у науково – практичних 
семінарах та сесіях, семінарах – тренінгах, 
демонстраційних уроках, які підтверджено 
сертифікатами; 
- Заклади - центри підготовки до 
Міжнародних іспитів (отримання сертифікатів 
Пірсон тестів на рівнях B1 та B2). 

- Методичні семінари для вчителів, творчі 
майстерні, вікторини, конкурси для учнів, участь у 
тижнях англійської мови, демонстраційні уроки; 
- Тренінги із запровадження сучасних 
комунікативних підходів до навчання англійської 
мови в середній школі з носіями мови;  
 - Прийом у Резиденції Посла Великої Британії в 
Україні Джудіт Гоф з нагоди 10-річчя міжнародних 
мовних тестів (іспитів) Pearson Test в Україні; 
- участь учнів у проекті «Lingua Skills». 

Міжнародна громадська організація «Федерація всесвітнього миру» 
СШ № 113 
СШ № 291 
Гімназія «Діалог» 
Слов’янська гімназія 

Залучення школярів до справи миру в Україні, 
підготовка кадрів волонтерських організацій, 
юних послів миру. Пропаганда миру серед 
молоді. Участь у проектах, конференціях, 
тренінгах. 

Участь у V Конгресі Юних Послів Миру 
(20.09.2018). 
Щомісячна участь у роботі «Школи миру». 
Отримання сертифікатів юних послів миру.  

ГО «Міжнародна академія культури безпеки, екології та здоров’я» 
СШ № 127 Співпраця в рамках проекту «Даючи знання – 

збережи здоров’я» 
Спільна робота над узагальненням досвіду роботи 
школи з втіленням в освітній процес 
здоров’язберігаючих технологій. 

Громадська організація «Міжнародний Союз Молоді» (МСМ) 
Гімназія № 267 
Гімназія № 323 
СШ№ 329 «Логос» 

Профорієнтація для учнів 9-11 класів. Підготовка 
до Міжнародних іспитів з англійської мови. 
Участь в освітніх програмах Чеської Республіки 
та Великобританії. 

Участь у V Міжнародній Олімпіаді МСМ 
«Generation MSM – покоління, спрямоване у 
майбутнє». 

Організація Американської Ради з міжнародної освіти (FLEX) 
Гімназія № 267 
Скандинавська гімназія 

Профорієнтація для учнів 9-11 класів 
(презентації, тестування) 

Участь учнів у «Програмі обміну майбутніх лідерів» 

Представництво видавництва «Hueber» в Україні (Німеччина) 
СШ№ 291 Навчання вчителів роботі з новітніми НМК Відвідування та організація семінарів для викладачів 

Гете-Інститут в Києві 



СШ № 291 Міжнародна сертифікація учнів та вчителів 
німецької мови 

Участь вчителів у семінарі в Goethe-Institut в Києві 
(24.10.2018). Ознайомлення вчителів з 
дидактичними матеріалами виставки «Німеччина - 
країна винахідників» (листопад). 
Участь шкільної команди учнів 8-Б класу під 
керівництвом вчителя Майстренко С.Г. у освітньому 
квесті (06.11.2018). 

Міжнародна студентська громадська організація «AIESEC» 
Ліцей «Наукова зміна»  Міжнародний проект «Світ без кордонів» 

 
Інтерактивні лекції з носіями мови для учнів 9-11 
класів. Серія тематичних уроків з волонтерами на 
тему: «Гендерна нерівність у світі» (25.01-
25.02.2018). 

Культурно- просвітницький центр Ист Вест Брідж Сенте (East-West-Bridge-Centre)(м. Лондон) 
Ліцей «Наукова зміна» •Обмін учнівськими, учительськими делегаціями, 

•Обмін досвідом вчителів, сертифікація вчителів, 
учнів.  
•вивчення новітніх методик,  
•участь у семінарах підвищення кваліфікації,  
•надання необхідної навчальної літератури 

Ознайомча екскурсійна програма (жовтень, 2018) 
Спільні уроки з носіями англійської мови. 

Дослідно-освітній консорціум HREC з вивчення Голодомору (Канадські студії) 
Гімназія «Діалог» - Поширення серед учнів та вчителів історії 

інформації та матеріалів дослідження 
Голодоморів в Україні; 

- Надання методичної та інформаційної 
підтримки щодо написання робіт з теми в 
рамках МАН. 

- Участь у Міжнародному педагогічному семінарі 
иків «Вивчення історії Голокосту в Україні для 
формування атмосфери толерантності» на базі Яд 
Вашен в Єрусалимі, Ізраїль.  

-  Проведення круглих столів, семінарів, тематичних 
уроків з нагоди 85-роковин Голодомору 1932-1933 
років в Україні. 

Благодійний культурний фонд «Україно-Шотландський Досвід» (Шотландія) 
Гімназія №315 Мовна практика для учнів. Участь у міжнародних 

відпочинкових програмах. 
Учні гімназії влітку відпочивають в міжнародному 
скаутському таборі в Шотландії. 

Ресурсний Центр Британської Ради 
Гімназія №315 Підвищення кваліфікації вчителів, надання 

необхідної навчальної літератури. Проведення 
культурно-освітніх заходів. 

Відвідування та організація семінарів для вчителів. 
Проведення конкурсів, тестування для учнів. 

Французький культурний центр 
Гімназія №315 Підвищення кваліфікації вчителів, надання 

необхідної художньої та навчальної літератури. 
Проведення культурно-освітніх заходів. 

- участь в олімпіаді знавців французької мови, 
конкурсах 
- організація екскурсій, зустрічей, 



- перегляд фільмів. 
Громадська організація «Чорні запорожці» (м. Перемишль, Польща) 

СШ№305 Збереження історії полку Чорних запорожців; 
вивчення та поширення матеріалів щодо участі 
полку у подіях 1918-1920-х років; залучення дітей 
та молоді до вивчення історії, вшанування борців 
за незалежність України. 

Проведення  семінарів, круглих столів, відзначення 
державних свят за участю представників організації. 
Відвідування делегацією школи музеїв козацької 
слави в Польщі (квітень, 2018). 

Громадська організація «Україно - болгарський культурний центр «Сердіка» 
Гімназія №323 Сприяння збереженню національних традицій; 

виховання поваги до самобутності будь-якої 
національної культури. 

Участь гімназійних творчих колективів в 
Міжнародному фестивалі «Слов’янська весна у 
Львові», та фестивалі-конкурсі мистецтв «Сяйво 
Первоцвітів», Всеукраїнському національно-
патріотичному фестивалі «Віночок миру і добра». 

Міжнародна організація «PPIE» («Partner Praca i Edukacja Sp.z o.o c» («Партнерська робота та освіта») (Польща) 
Гімназія №323 Профорієнтаційна робота з учнями; розвиток 

комунікативної культури та соціокультурної 
освіченості; підтримка обдарованої молоді; нала-
годження науково-методичної співпраці; сприяння 
цікавому та змістовному дозвіллю учнів 

Профорієнтаційні презентації, сприяння участі у 
дитячих мистецьких заходах, організація 
відпочинкових програм 

Асоціація «Центр волонтерства БЕСКИДИ» (Польща) 
Гімназія №323 Спільні дії педагогів, волонтерів, а також учнів з 

метою пізнання культури, історії, а також рідної 
мови інших народів, обмін досвідом у сфері 
загальної середньої освіти; інше співробітництво 
в галузі освіти і культури.  

Організація та проведення культурологічних 
учнівських конференцій іноземними мовами. 
Організація екскурсійних та відпочинкових програм  

Міжнародний освітній Фонд ім. Я. Мудрого 
Гімназія №323 Допомога у здобутті освіти сиротам, 

малозабезпеченим талановитим дітям, вивчення 
історії, культури і мистецтв українського народу, 
його національних традицій. 

Підтримка гімназійних заходів національно-
патріотичного та інтелектуального спрямування, 
заохочення активних гімназистів. 

Міжнародний мовний центр (ILC) 
СШ№329 «Логос» Надання додаткових освітніх послуг навчального 

характеру для учнів (відкриті уроки з носіями 
мови), проведення семінарів для вчителів, 
супровід у організації літнього мовного табору, 
проведення міжнародних екзаменів 

Конкурс ессе для учнів 7-8 класів. 
Складання міжнародних екзаменів. 

Освітній проект «Cambridge English School» 



Ліцей «Інтелект» Підтримка навчально-методичними матеріалами 
при вивченні предметів англомовного циклу 

Складання міжнародного іспиту FCE з англійської 
мови учнями 11-х класів 

Видавництво «Cambridge University Press» 
Ліцей «Інтелект» Проведення семінарів з методики викладання 

англійської мови для вчителів ліцею 
Семінар для вчителів англійської мови «Домашнє 
завдання: яким воно має бути» 

Міжнародна громадська організація «Global Office» 
Київська інженерна гімназія 
 

Організація та проведення мовних, освітніх, 
культурологічних, мистецьких акцій. 

Проведення міжнародних мовних таборів 
«GoCamps» 

Корпорація INTEL (США) 
Київська інженерна гімназія Популяризація та розповсюдження наукових 

інноваційних технологій 
 

Національний етап міжнародного конкурсу науково-
технічної творчості школярів Intel ISEF (Intel 
International Science and Engineering Fair) 

LEGO Group (Данія) 
Київська інженерна гімназія 
 

Розвиток дитячої творчості засобами ігрового 
навчання 

Всеукраїнський STEM-фестиваль «ROBOTICA» 

Гімназія №315 Розвиток дитячої творчості засобами ігрового 
навчання 

Всеукраїнський STEM-фестиваль «ROBOTICA» 

Культурно-спортивне товариство «Jagielonia» (Польща) 
Слов’янська гімназія Вивчення історії, культури, традицій Екскурсійні та відпочинкові програми 

Міжнародна благодійна організація «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» 
Школа І-ІІІ ступенів №280 Співпраця з посередниками-медіаторами, 

спрямована на вирішення проблем, пов’язаних з 
проживанням на території м-ну Бортничі 
представників ромської національної общини, 
недопущення проявів дискримінації, подолання 
нерівності між ромами та іншими групами 
населення, співпраця з місцевими органами влади 
та центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. 

Проведення інформаційних годин медіатором 
Міжнародного фонду «Чіріклі» - Золотаренко В., яка 
знайомить учнів з історією, традиціями та 
символікою представників ромської національності,  
розповідає про участь ромів в громадському житті 
нашої держави; а також профілактична та соціально-
правова робота серед представників ромської 
національності; спільні заходи до Дня сім'ї, родинні 
фестивалі. 

Штаб – квартира ЮНЕСКО (Франція) 
Гімназія № 323  
Гімназія № 315  
Слов’янська гімназія» 
Гімназія «Діалог 

робота в ПАШ ЮНЕСКО - участь у проектах ПАШ ЮНЕСКО, 
- проведення семінарів, конференцій, 
- відзначення дат ООН та міжнародних свят. 

МГО «UNISEF» в Україні 
Ліцей «Наукова зміна» Реалізація проекту «Найбільший урок у світі» Майстер–клас для вчителів «Найбільший урок у 

світі» (21.04.2018) 



Урок по Глобальним проблемам людства з учнями 
10-х класів (14.05.2018) 
Участь та перемога у конкурсі проектів 
«Найбільший урок у світі» на підтримку 
Глобальних цілей сталого розвитку (11.09.2018)  
Участь у створенні Національного маніфесту проти 
насильства (20.11.2018) 

Посольства та дипломатичні представництва Німеччини, Великої Британії, Канади 
Гімназія №315 Ознайомлення з історією і культурою країни, 

розширення міжнародної європейської співпраці 
Проведення культурно-освітні заходи 

Посольство Франції в Україні 
Гімназія №315 Ознайомлення з історією і культурою країни, 

розширення міжнародної європейської співпраці 
Участь вчителів французької мови та учнів гімназії 
у семінарах та конкурсах під егідою представників 
дипломатичної місії 

Посольство Фінляндії в Україні 
Скандинавська гімназія Ознайомлення з історією і культурою країни, 

розширення міжнародної європейської співпраці 
Святкування Дня незалежності Фінляндії 
06.12.2018 

Посольство Швеції в Україні 
Скандинавська гімназія Ознайомлення з історією і культурою країни, 

розширення міжнародної європейської співпраці 
Святкування дня Святої Люсії 13.12.2018 

Консульство Польщі в Україні 
Слов’янська гімназія Надання методичної допомоги у викладанні 

польської мови 
Театральне дійство «Історія нашого західного сусіда 
- Польщі» до 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości (листопад 2018). 
Фольклорне свято до Різдва Христового за 
польськими традиціями ( грудень 2018); 
-участь у конкурсі « Talent Show» (лютий 2018). 

Спілка поляків в Україні 
Слов’янська гімназія Організація оздоровлення дітей  Візити учнів гімназії взимку та влітку в Польщу на 

мовну практику та оздоровлення 
Посольство Індії в Україні 

Ліцей «Інтелект» Зустрічі з представниками посольства, відомими 
діячами науки та культури, знайомство з 
культурою, історією, традиціями, системою 
освіти Індії  

Фестиваль Індії (19.04.2018). 
Зустріч учнів 9-11-х класів з послом Індії в Україні 
Мануджом Кумаром Бхараті  (12.10.2018) 
- Заняття для учнів 3, 4, 6 ,11 класів з йоги. 
- Лекції з історії та культурі Індії (проводить 
директор культурного центру при посольстві Індії 



Кумар Арнанд). 
Деснянський район 

Посольство Республіки Азербайджан в Україні 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 247 з 
поглибленим вивченням іноземних мов 

Сприяння вивченню в Україні азербайджанської 
мови, літератури, історії та географії 

Традиційне святкування свята «Новруз». 
Святкування Дня Азербайджану. 
Робота гуртка «Історія та культура Азербайджану» 

Литовське товариство ім.Майроніса, м.Київ ( Україна) 
Школа І-ІІІ ступенів № 147 Зміцнення культурних зв’язків.  

Ознайомлення учнів з культурою та традиціями 
Литви. 
Проведення спільних заходів на Дні незалежності 
України 

Участь учнів та педагогів школи в святкуванні Дня 
відновлення незалежності Литви (лютий 2018, 
лютий 2019). 
Участь литовської громади в святкуванні Дня 
незалежності України 

ЮНЕСКО 
Школа І-ІІІ ступенів № 119,  
Гімназія “Троєщина” ІІ-ІІІ ступеня,  
Гімназія № 39 І-ІІІ ступенів імені гетьмана 
України Богдана Хмельницького,  
Гімназія “Києво-могилянський колегіум” 

Науково –освітній. 
Екологічне виховання дітей. 
-створення для дітей та підлітків можливості 
творчого спілкування,  
-виявлення нових талантів; 
 -обмін творчими досягненням; 
 -формування екологічної свідомості та 
дбайливого ставлення до природи рідного краю; 
- обмін досвідом, творче спілкування і активізація 
творчого потенціалу молоді 

Участь у міжнародних проектах та заходах. 
Організація заходів, приурочених до знаменних дат 
та міжнародних свят, відзначення пам’ятних дат 
ООН 

Соціальний центр «Фокстрот» 
Гімназія № 39 І-ІІІ ступенів імені гетьмана 
України Богдана Хмельницького 

Проведення конкурсів, змагань, фестивалів, 
концертів. 
Спонсорська підтримка 

Спортивні змагання з футболу. 
Концерт до Дня Перемоги 

Громадська організація скаутів «Оріяна» 
Школа І-ІІІ ступенів № 276 Вивчення історії, традицій, культури 

українського народу. 
Різдвяні традиції світу. 
Міжнародні екологічні проекти 

Екскурсія до села Білогородка на першу лінію 
оборони. 
Парад Дідів Морозів. 
Еко-квест у Палаці дітей та юнацтва. 
Скаут-кемп. Краєзнавчий квест 

«Червоний Хрест» 
Школа І-ІІІ ступенів № 238 Поширення знань про можливі катастрофи і 

подолання їх наслідків, підготовка до допомоги 
під час катастроф і подолання їх наслідків, 

Участь у благодійній акції «З добротою у серці» : 
збір продуктів харчування та миючих засобів для 
переселенців, збір теплого одягу для учасників АТО. 



охорона здоров'я, соціальна підтримка Проведення уроків медичної підготовки для учнів 
10-11 класів 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320  
з поглибленим вивченням української мови 

Благодійність Участь в районних, міських та Всеукраїнських 
акціях 

Федерація Всесвітнього Миру 
Ліцей № 293 І-ІІІ ступенів Побудова миру Участь у ІІІ Конгресів юних послів миру 

Міжнародна організація AISEC 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320  
з поглибленим вивченням української мови 

Освітній. Прагнення долучитися до глобального 
освітнього процесу 

Тренінги з лекторами 

IEARN “Міжнародна навчальна і ресурсна сітка ” 
Гімназія “Троєщина” І-ІІІ ступенів Науково–освітній. 

Екологічне виховання дітей. 
Обмін творчими досягненням. 
Створення умов для творчої співпраці 
обдарованої молоді 

Міжнародний проект "Один день у житті“  

Посольство Польщі в Україні, м.Київ ( Україна) 
Приватна Лінгвістична гімназія Освітньо-культурний: 

- ознайомлення з культурою, традиціями та 
історією; 
- фолькльорні заходи 

Участь у святі з нагоди Дня Незалежності Польщі 
 

Спілка поляків в Україні, м.Київ ( Україна) 
Приватна Лінгвістична гімназія Освітньо-культурний 

--ознайомлення з культурою, традиціями та 
історією; 
-фолькльорні заходи 

Участь у святі з нагоди Дня Незалежності Польщі. 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 23 з 
поглибленим вивченням англійської мови 

Освітньо-культурний 
--ознайомлення з культурою, традиціями та 
історією; 
-виявлення нових талантів 

Мовні курси. 
Святковий концерт до Дня незалежності Польщі 

Посольство Республіки Білорусь в Україні, м.Київ ( Україна) 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 202 з 
поглибленим вивченням природничо-
математичних наук 

Освітньо-культурний 
-ознайомлення з культурою, традиціями та 
історією;  
-популяризація української поезії за кордоном та 
презентація творів класиків та сучасників 
європейської поезії; 
-фолькльорні заходи; 

Фестиваль «Наш партнер Білорусь» 



-святкування Дня Республіки Білорусь в Україні 
Спілка білорусів в Україні, м.Київ ( Україна) 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 202 з 
поглибленим вивченням природничо-
математичних наук 

Освітньо-культурний: 
-ознайомлення з культурою, традиціями та 
історією;  
-популяризація української поезії за кордоном та 
презентація творів класиків та сучасників 
європейської поезії; 
-фолькльорні заходи; 
- прийняття участі у міжнародному фестивалі 
“Голосіївська осінь»; 
-святкування Дня Республіки Білорусь в Україні 

Фестиваль «Наш партнер Білорусь» 

Посольство Соціалістичної Республіки В’єтнам в Україні 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 
251імені Хо Ши Міна з поглибленим 
вивченням англійської мови 

Обмін досвідом в галузі передових педагогічних 
технологій. 
Обмін навчальною та науково-методичною 
літературою. 
Участь в освітніх проектах 

В січні були проведені бесіди до Дня створення 
Товариства «Україна - В’єтнам». Виступ члена 
правління Товариства дружби «Україна - В’єтнам»  
Шульги Л.П.. 
В лютому проходив захід до річниці встановлення 
дипломатичних відносин між Україною та 
В’єтнамом. Була запрошена радник посольства. 
27 квітня річниця об’єднання В’єтнаму. Школу 
відвідала делегація гостей з В’єтнаму, у супроводі 
співробітників Посольства. 
10.05 у музеї «Україно-В`єтнамської дружби»  
відбулися екскурсії – бесіди  про життя і діяльність 
Хо Ши Міна для учнів 5-7 класів; 
01.09 представники Посольства В’єтнаму в Україні 
були присутні на «Святі зустрічі шкільної родини». 
До Дня незалежності В’єтнаму (02.09) протягом 
вересня у музеї «Україно-В`єтнамської дружби»  
проходили екскурсії для учнів школи 

Британська Рада 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 301 
імені Ярослава Мудрого з поглибленим 
вивченням англійської мови 
Globe international school 
Міжнародна школа Глобус 
Економіко-правовий ліцей 

Обмін досвідом, спілкування, покращення знань з 
іноземної мови, ознайомлення з культурою, 
історією країни 

Обмін досвідом, спілкування, покращення знань з 
іноземної мови, ознайомлення з культурою, історією 
країни. 
Сертифікація вчителів англійської мови (TYLEC). 
Щорічна конференція для вчителів англійської мови 
IATEFL-Ukraine 



 
Школа І-ІІІ ступенів № 275 Сприяння культурній та освітній співпраці між 

Великою Британією та Україною; 
Можливість українцям вивчати англійську мову 
та здобувати мовні кваліфікації; 
Співпраця з молодими активними людьми, які 
прагнуть здійснити соціальні зміни в Україні; 
Впровадження проектів з урядування на 
замовлення інших організацій; 
Забезпечення усіх учнів і вчителів англійської 
мови доступом до якісних навчальних матеріалів, 
фаховий розвиток вчителів 

Відвідування семінарів. 
Розповсюдження методичних матеріалів 

International Labour Centre 
Globe international school 
Міжнародна школа Глобус 

Освітня діяльність  Визнання сертифікованим екзаменаційним 
підготовчим центром. Професійний апгрейд 
вчителів англійської мови. 
Міжнародні екзаменаційні сесії 

Oxford University Press 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 301 
імені Ярослава Мудрого з поглибленим 
вивченням англійської мови 

Освітньо- культурна діяльність 
 

Співпраця в рамках забезпечення всіх учасників 
навчального процесу якісною навчальною 
літературою 

Школа І-ІІІ ступенів № 308 Освітня програма «Вдосконалення викладання 
англійської мови» 

Семінари, майстер-класи 

Міжнародна благодійна організація «Чорнобиль- 2008» 
Спеціалізована школа І- ІІІ ступенів № 189 
з поглибленим вивченням англійської та 
німецької мов 

Оздоровчо–освітні поїздки для дітей до дитячого 
селища ім. Песталоцці  

Участь у проекті міжкультурного обміну школярів 
України та Швейцарії (Дитячий фонд Песталоцці 
(PCF)) 

Громадська організація чорнобильців «Земляки» 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 264 з 
поглибленим вивченням англійської мови 

Методична 
Інформаційно-просвітницька. 
Інтерактивна  
 

Зустріч з представниками міст Японії. Майстер клас 
для вчителів та учнів. Урок здоров’я «Дихальна 
гімнастика та вправи з йоги. 
Майстер-клас «Комікс-манга» проведене з 
представниками делегації з Токіо за підтримки 
громадської організації «Земляки». 
Популяризація здорового способу життя. 
Популяризація українського фольклору. Знайомство 
з народними українськими казками в перекладі на 
японську мову. 



Обмін сувенірами, листівками з представниками 
делегацій з міста Токіо. Презентація казки 
«Рукавичка» японською письменницею Норіко 
Нагано (березень – квітень 2018 року) 

Товариство Україна - Болгарія 
Ліцей № 293 І-ІІІ ступенів Освітньо-культурна діяльність Відзначення державних свят Болгарії: 

День слов’янської писемності 24 травня. 
Мартеніца. 
День Визволення Болгарії від османського  іга. 
День незалежності Болгарії 

Посольство Республіки Болгарія в Україні 
Ліцей № 293 І-ІІІ ступенів Освітньо-культурна діяльність 

 
Відзначення державних свят Болгарії: 
День слов’янської писемності 24 травня. 
Мартеніца. 
День Визволення Болгарії від османського іга. 
День незалежності Болгарії 

Почесне консульство Республіки Болгарія в Україні (у Львові) 
Ліцей № 293 І-ІІІ ступенів Освітньо-культурна діяльність 

 
Відзначення державних свят Болгарії: 
День слов’янської писемності 24 травня. 
Мартеніца. 
День Визволення Болгарії від османського іга. 
День незалежності Болгарії 

Міжнародний проект WIKI TV 
Гімназія “Троєщина” І-ІІІ ступенів Освітньо-культурна діяльність Створення онлайн каналів відео спілкування 

Міжнародний інститут захисту прав людини 
Гімназія “Києво- могилянський колегіум” Співпраця Зустріч з представниками  

Міжнародний клуб «Що?» «Де?» «Коли»? 
Гімназія “Києво- могилянський колегіум” Участь у турнірі Участь в турнірі 

Гете-інститут України 
Гімназія “Троєщина” ІІ-ІІІ ступенів Навчання учнів гімназії «Троєщина» Конкурс знавців німецької мови 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 301 
імені Ярослава Мудрого з поглибленим 
вивченням англійської мови 

Освітньо- культурна діяльність. 
Обмін досвідом з метою покращення знань з 
іноземної мови, ознайомлення з культурою, 
історією країни 

Семінари для вчителів іноземної мови, огляд 
літератури та методичних наробок 

Міжнародна організація “Red Noses International“ 
Школа І-ІІІ ступенів № 249 Освітньо-культурна діяльність Участь учениць в шоу-програмі для дітей з 

особливими потребами місії Міжнародної 



Організації "RED NOSES INTERNATIONAL” 
17 - 19 вересня 2018 року; 
Участь у тренінгу учнів 8А,Б класів «Волонтерський 
менеджмент» 22.10.-24.10.2018 

Міжнародною організацією «Street law» в рамках «Програми сприяння громадської активності «Долучайся»» 
Спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 
250 з поглибленим вивченням математики 

Освітньо-культурна діяльність Участь в роботі Експертної наради залучених 
зарубіжних та українських фахівців з громадянської 
освіти (5-7 липня 2018) 

«Трансприкордонна Академія розвитку», м. Мінськ 
Спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 
250 з поглибленим вивченням математики 

Освітньо- культурна діяльність Участь в засіданні організації (9 серпня 2018 р.) 

Міжнародна організація «Amnesty International» в Україні для захисту прав людини 
Спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 
250 з поглибленим вивченням математики 

Освітньо- культурна діяльність Участь в «Тренінгу для координаторів всесвітнього 
Марафону написання листів та петицій 2018» (10 
листопада 2018) 
Участь у всесвітньому Марафоні написання листів 
та петицій 2018р. (Грудень 2018 р) 
Організація та проведення, за підтримки Інституту 
післядипломної педагогічної освіти та за участі 
представників офісу міжнародної організації 
«Amnesty International» в Україні, районного 
інформаційного семінару для вчителів історії, 
правознавства, громадянської освіти з методики 
залучення до «Марафону …» учасників навчально – 
виховного процесу ЗЗСО. (Грудень 2018 р.) 

Представництво Європейського Союзу в Україні 
Економіко-правовий ліцей Підвищення обізнаності щодо Європейського 

Союзу та відносин ЄС-Україна шляхом 
проведення дискусій, бесід серед молоді 

Замовлення публікацій Європейського Союзу, 
участь в інформаційних заходах та акціях, 
обговорення Дня заснування ЄС, проголошеного 
01.11.1993 

Дніпровський район 
Видавництво Oxford Univercity Press 

Спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів № 31 
м.Києва з поглибленим вивченням 
предметів природничо-математичного 
циклу 

Проведення семінарів Придбання навчальної літератури 

Навчально-виховний комплекс № 167 з Освітні Семінари. 



поглибленим вивченням німецької мови 
(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) 
м.Києва 

Тренінги. 
Вебінари. 

Міжнародна організація AIESEC 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 31 
м.Києва з поглибленим вивченням 
предметів природничо-математичного 
циклу 

Проведення семінарів Пошук успішних студентів 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 129 
м.Києва з поглибленим вивченням 
англійської мови 
 

AIESEC (колишня абревіатура з фр. Association 
internationale des étudiants en sciences économiques 
et commerciales) — міжнародна неполітична, 
неприбуткова молодіжна організація 

Тренінги та майстер-класи 

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 146 м. Києва 

Підготовка та реалізація культурно-освітніх 
воркшопів стосовно цілей сталого розвитку ООН Проведення воркшопів іноземцями-волонтерами 

Організація Pearson Dinternal Teacher Development Project 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 31 
м.Києва з поглибленим вивченням 
предметів природничо-математичного 
циклу 

Проведення семінарів, отримання вчителями 
сертифікатів 

Навчання вчителів іноземної мови 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 98 
м.Києва з поглибленим вивченням 
англійської мови 

Міжнародна освітня організація Пірсон Тренінги для професійного розвитку вчителя; форум 
«Партнерство в освіті»; учительський семінар 
«Ефективні методи та прийоми роботи з лексикою»; 
воркшоп «Ефективна підготовка до ЗНО з 
англійської мови». 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 137 
м.Києва з поглибленим вивченням 
англійської мови 

Обмін навчальними програмами; підвищення 
кваліфікації вчителів 

Воркшоп з вчителями та учнями 

Навчально-виховний комплекс № 167 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) 
м.Києва 

Освітні Семінари. 
Тренінги. 
Вебінари. 

Навчально-виховний комплекс “Домінанта”  
(дошкільний навчальний заклад-
спеціалізована школа І ступеня - суспільно-
гуманітарна гімназія – спеціалізована школа 
№ 204 з поглибленим вивченням фізичної 
культури) 

Участь у заходах, методичних семінарах для 
учнів та вчителів 

Семінари та воркшопи. 

Спеціалізована школа І ступеня № 327 м. Представництво міжнародної освітньої групи  Методичні семінари, участь вчителів та учнів в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Києва з поглибленим вивченням іноземних 
мов 

«Пірсон Ед’юкейшн» «Навчальний заклад-
партнер Пірсон» 

заходах представництва 

Міжнародна компанія Dynasty 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 31 
м.Києва з поглибленим вивченням 
предметів природничо-математичного 
циклу 

Пошук успішних студентів Проведення тестів на рівень В1,В2 та знайомство з 
європейськими, американськими та канадськими 
закладами освіти. Семінари з ЗНО та з умов вступу 
до ВНЗ. 

Міжнародний союз молоді 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 125 
м.Києва з поглибленим вивченням 
англійської мови 
 

Розвиток соціальних компетенцій Участь в IV Міжнародній Олімпіаді МСМ 
«Generation MSM – покоління, спрямоване у 
майбутнє» серед учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів України в рамках освітніх програм Чеської 
республіки та Великобританії у 2018 році. 

Організація «Американські Ради» 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 125 
м.Києва з поглибленим вивченням 
англійської мови 

Участь у міжнародних програмах Участь у Програмі міжнародного культурного 
обміну майбутніх лідерів  FLEX 

Гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини з 
поглибленим вивченням іноземних мов 
м.Києва 

Відвідування виставок, участь у роботі семінарів Програма учнівського обміну «FLEX» 
Leadership workshop Зустріч з Амбасадорами, практичні семінари. 

Асоціація інноваційної та цифрової освіти «Lingva. Skills» 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 125 
м.Києва з поглибленим вивченням 
англійської мови 

Участь у громадському проекті «Київ заговорить 
англійською» 

Участь у першому чемпіонаті  
з англійської мови серед загальноосвітніх 
навчальних закладів м. Києва 

Міжнародна правозахисна організація «Ла Страда - Україна» 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 129 
м.Києва з поглибленим вивченням 
англійської мови 

Розвиток соціальних компетенцій Участь у всеукраїнській програмі «Стосується 
кожного». 
Тренінгі на тему «Домашнє та психологічне 
насильство: як діяти у ситуації домашнього 
насильства або його загрози». 
Участь у квестах організованих Міжнародною 
організацією Ла Страда –Україна, Міжнародною 
організацією бойскаутів, за сприяння КМДА, 
Міністерства охорони здоров’я, Міністерства 
внутрішніх справ. 
Тематичні заняття з попередження жорстокості в 
дитячому середовищі та лекцію з тематики акції та 
безпосередньо про акцію «16 днів проти 



насильства» . 
Демонстрація відеороликів  кампанії  проти 
насильства «Я - сильний. Я проти насильства». 

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 146 м.Києва 

Лекторська робота, проведення тренінгів Проведення лекцій в ході  місячника правових 
знань,  
Всеукраїнського тижня права. 

Міжнародний освітній центр «Express Publishing» 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 137 
м.Києва з поглибленим вивченням 
англійської мови 

Обмін навчальними програмами; підвищення 
кваліфікації вчителів 

Круглий стіл 
Практична конференція 

Навчально-виховний комплекс № 183 
«Фортуна» з поглибленим вивченням 
іноземних мов (спеціалізована школа І 
ступеня – гімназія) м. Києва 

Освітні Участь в науково-методичних семінарах та майстер-
класах для вчителів англійської мови. 

British Council (Британська рада) 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 137 
м.Києва з поглибленим вивченням 
англійської мови 

Відвідування виставок, театральних вистав, 
участь у роботі семінарів, літня школа 
професійної майстерності для учителів 

Літня та зимова школи професійної майстерності 
для учителів англійської мови 

Гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини з 
поглибленим вивченням іноземних мов м. 
Києва 

Відвідування виставок, театральних вистав, 
участь у роботі семінарів, літня школа 
професійної майстерності для учителів 

Літня та зимова школи професійної майстерності 
для учителів англійської мови 

Київська міська організація Міжнародного Товариства Червоного Хреста 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 137 
м.Києва з поглибленим вивченням 
англійської мови 

Лекторська робота Проведення працівниками товариства лекцій 
(лютий-березень) 

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 146 м. Києва 

Лекторська робота Проведення працівниками товариства лекцій 
(лютий-березень) 

Посольство Держави Ізраїль Всесвітній ОРТ 



Комунальний навчальний заклад 
«Навчально-виховний комплекс № 141 
«Освітні ресурси та технологічний тренінг» 
міста Києва (дошкільний навчальний заклад 
- школа І ступеня - спеціалізована школа ІІ 
ступеня з поглибленим вивченням 
іноземних мов та інформаційних технологій 
- технологічний ліцей)» (НВК № 141 «ОРТ» 
м. Києва) 

Неформальна єврейська освіта. 
Інформаційні технології 

Організація та проведення свят єврейського 
календаря, відзначення пам’ятних дат; проведення 
навчальних семінарів (шабатонів); 
Проведення навчальних семінарів для вчителів та 
учнів; проведення відео конференцій, брейн-рингів; 
Міжнародний конкурс з робототехніки “Robotraffic” 
в Ізраїлі; 
Міжнародні відео-зустрічі. Міжнародний день ОРТ. 
Щорічна літня програма Всесвітнього ОРТ «Digital 
Skills Academy»; 
"World ORT Excellence Award" (перемогу в 
номінації "Використання інформаційно-
комунікаційних технологій в учбовому процесі" 
Програма "Молоде підприємництво" (The Young 
Entrepreneurship Program) - один з основних проектів 
відділу неформальної освіти Всесвітнього ОРТ.; 
World ORT Hatter Technology Seminar та World 
ORT’s LEAD Program (навчальні програми); 
Спільна акція Всесвітнього єврейського конгресу 
World Jewish Congress та ОРТ - We Remember 

Посольство Німеччини в Україні 
Навчально-виховний комплекс № 167 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) 
м.Києва 

Культурні Культурні заходи. 
Екологічні проекти. 

Гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини з 
поглибленим вивченням іноземних мов 
м.Києва 

Відвідування виставок, зустрічі з аташе 
посольства 

Участі у проектах. Семінари з методики викладання 
німецької мови для вчителів. 

Служба педагогічного обміну 
Навчально-виховний комплекс № 167 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) 
м.Києва 

Освітні Стажування вчителів. 
Підвищення мовної компетенції вчителів. 
Обмін досвідом. 

Центральне управління з питань шкільної освіти за кордоном 
Навчально-виховний комплекс № 167 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) 
м.Києва 

Освітні Складання іспиту на німецькомовний диплом рівнів 
В1, В2, С1. 



Методичний центр «Hueber 
Навчально-виховний комплекс № 167 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) 
м.Києва 

Освітні Семінари. 
Тренінги. 
Вебінари. 

Методичний центр «Cornelsen» 
Навчально-виховний комплекс № 167 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) 
м.Києва 

Освітні Семінари. 
Тренінги. 
Вебінари. 

Методичний центр «Klett» 
Навчально-виховний комплекс № 167 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) 
м.Києва 

Освітні Семінари. 
Тренінги. 
Вебінари. 

Методичний центр «Macmillan 
Навчально-виховний комплекс № 167 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) 
м.Києва 

Освітні Семінари. 
Тренінги. 
Вебінари. 

Навчально-виховний комплекс № 183 
«Фортуна» з поглибленим вивченням 
іноземних мов (спеціалізована школа І 
ступеня – гімназія ) м.Києва 

Освітні Участь в науково-методичних семінарах та майстер-
класах для вчителів англійської мови. 

Кембріджська англійська школа 
Навчально-виховний комплекс № 167 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) 
м.Києва 

Освітні Співпраця в проектах з предмету англійська школа. 
Складання мовних іспитів А2 – С1. 

Інститут Суспільних Ініциатив 
Навчально-виховний комплекс № 167 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) 
м.Києва 

Освітньо-культурні Робота над проектом 
«Модель-ООН 2019» 

Українська Асоціація Європейських студій 
Навчально-виховний комплекс № 167 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) 

Освітньо-культурні Робота над проектом 
«Модель-ООН 2019» 



м.Києва 
Мистецькі експедиції 

Навчально-виховний комплекс № 167 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) 
м.Києва 

дослідження культурної спадщини України в 
рамках ПАШ ЮНЕСКО 

Екскурсії до історичних пам’яток України. 
Дослідження культурної спадщини України. 

The International Union of Youth 
Навчально-виховний комплекс № 167 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) 
м.Києва 

Навчально-виховний комплекс № 167  Підготовка до участі в міжнародних олімпіадах. 

Посольство Королівства Іспанії в Україні 
Навчально-виховний комплекс № 176 імені 
Мігеля де Сервантеса м. Києва 

Обмін візитами, інформацією друкованими 
виданнями, спільні заходи 

Участь у міжнародному конкурсі учнівських робіт 
«Фотомонтаж. Дослідження культурної спадщини. 
Стажування вчителів. Підвищення мовної 
компетенції вчителів. Обмін досвідом. 
Участь у Всеукраїнськолму конкурс-фестивалі 
шкільних театрів іспанською мовою за ініціативи 
Посольства Королівства Іспанії в Україні та за 
підтримки Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. 
Участь в акції “REAL MADRID ¡ANIMO 
CAMPEONES!”. 
Відзначення День іспанської нації. 
Участь в ІХ Конгресі іспаністів України, 
співорганізаторами якого були Посольство Іспанії в 
Україні, Асоціація Іспаністів України та 
Національний університет «Острозька академія». 

Посольство Аргентини в Україні 
Навчально-виховний комплекс № 176 імені 
Мігеля де Сервантеса м. Києва 

Обмін візитами, інформацією друкованими 
виданнями, спільні заходи 

Участь у виставці світлин аргентинських фотографів 
Рауля Вільяльби та Клаудії Кавальєри, яка 
присвячена святкуванню 25-ї річниці встановлення 
дипломатичних відносин між Аргентинською 
Республікою та Україною. 
Участь у щорічному Благодійному Ярмарку, 
організованому Міжнародним жіночим клубом 
Києва. Посольство Аргентини. Дослідження 
культурної спадщини. 



Стажування вчителів. Вебінари. 
Культурні заходи для дітей. 

Посольство Мексики в Україні 
Навчально-виховний комплекс № 176 імені 
Мігеля де Сервантеса м. Києва 

Обмін візитами, інформацією друкованими 
виданнями, спільні заходи 

Вебінари. Культурні заходи для дітей. Дослідження 
культурної спадщини. Співпраця в проектах 

Посольство Республіки Куба в Україні 
Навчально-виховний комплекс № 176 імені 
Мігеля де Сервантеса м. Києва 

Обмін візитами, інформацією друкованими 
виданнями, спільні заходи 

Засідання круглого столу на тему «Діти – наша 
надія». 
Участь у заходах до Дня культури Куби 
Культурні заходи. 

Громадська організація 
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 182 м. Києва 

Міжнародний клуб «Lions Questt» Тренінги; 
Спецкурси 

Міжнародна Асоціація Вальдорфської педагогіки в Центральній та Східній Європі та далі східних країнах (IAO / 
Internationale Assoziation fur Waldorfpеdagogik in Mittel- und Osteuropa und weiter ostlichen Lаndern) 

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 195 ім. Кудряшова м. Києва 

Підтримка розвитку вальдорфської педагогіки у 
світі. 
Фінансування окремих проектів. 
Науково-педагогічна підтримка  
Вальдорфських шкіл України. 
Надання допомоги з підвищення кваліфікації та 
організації освіти вальдорфських педагогів. 
Розробка нормативно-правового забезпечення 
діяльності Вальдорфських шкіл України 

Методична підтримка діяльності вальдорфських 
класів; 
Консультації щодо організації Вальдорфської 
школи та системи управління; 
Фінансова допомога. 

Благодійний фонд "Друзі мистецтва виховання Рудольфа Штайнера" (Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners) 
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 195 ім. Кудряшова м. Києва 

Фінансова підтримка розвитку вальдорфської 
педагогіки у світі. 

Надання фінансової допомоги у проектах. 
Практика педагогів за кордоном. Візити 
кураторів школи. Участь у Міжнароднаих 
конференціях «Мистецтво управління 
Вальдорфською школою» на базі Вальдорфська 
школа «Fehérlófia (Fehérlófia Waldorf Általános 
Iskola Gimnázium és AMI) 

Участь у Міжнародних методичних семінарах. 
Громадська організація «Європейська Асоціація Штайнер\Вальдорфських Батьків» (European Network of Steiner Waldorf 

Parents 
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 195 ім. Кудряшова м. Києва 

Об’єднання батьків Вальдорфських шкіл Європи 
для співпраці в сфері освіти та захисту дитинства 

Участь у Міжнародній конференції «Digital Reality 
in the Waldorf School».  



Міжнародний форум Штайнер/Вальдорфської освіти «Гаазьке коло» (International Forum for Steiner/Waldorf Education) 
при Секції Педагогічний Наук Гетеанума (Дорнах, Швейцарія) 

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 195 ім. Кудряшова м. Києва 

Обмін інформацією з ключових питань освіти, які 
мають національне або глобальне значення, 
розробки та коригування ключових критеріїв 
вальдорфської педагогіки та шляхів їх 
застосування в різних географічних, культурних, 
економічних і політичних регіонах світу. 

Участь у засіданнях на базі Вальдорфськіх шкіл. 
Участь у засіданнях на базі Секції Педагогічний 
Наук Гетеанума . 

Громадська організація 
Спеціалізована школа № 325 «Щастя» ІІ-ІІІ 
ступеня м. Києва 

Обмін навчальними програмами; підвищення 
кваліфікації вчителів івриту; вивчення історії, 
культури, традицій єврейського народу 

Прийом делегацій школи «Хабат», система 
середньої та спеціальної освіти Ізраїль, поїздкі 
вчителів івриту до Ізраїль на щорічні семінари 
організованим Міністерством освіти Ізраїль, 
святкування свят народу Ізраїль. 

Міністерство освіти Республіки Молдова 
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 246 
м.Києва з поглибленим вивченням 
англійської мови 

Українська освіта в європейському просторі Круглий стіл 
Практична конференція 

GOETHE INSTITUT 
Гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини з 
поглибленим вивченням іноземних мов 
м.Києва  

Відвідування виставок, участь у роботі семінарів,  
робота в проектах 

Участь у проекті «Міст до вищої освіти у 
Німеччині“ (Studienbrücke); 
Курс семінарів мовних асистентів в Україні; 
Семінари з методики викладання німецької мови 
для вчителів 

Освітній конгрес  
«Школа майбутнього – шанси та перспективи».  
Гете інститут в Україні спільно з МОН України 

«Мистецький Арсенал»: серія заходів «Німецька 
програма на «Книжковому Арсеналі». День 
Європейських мов. 
Фестиваль «Нове німецьке кіно» 
Семінар підвищення кваліфікації «Німеччина – 
країна винахідників» (модуль: дослідження) 
Інтерактивна виставка в музейно – виставковому 
центрі «Музей історії Києва» 

Навчально-виховний комплекс № 167 з 
поглибленим вивченням німецької мови 
(спеціалізована школа І ступеня - гімназія) 
м.Києва 

Освітньо-культурні Підвищення кваліфікації вчителів. 
Стажування вчителів. Семінари.  
Культурні заходи для дітей. 

Навчально-виховний комплекс “Домінанта” 
(дошкільний навчальний заклад-

Відвідування заходів, участь у роботі семінарів, 
організація заходів 

Спільне проведення уроків – презентацій, зустріч з 
волонтерами з різних міст Німеччини «Круглий 



спеціалізована школа І ступеня - суспільно-
гуманітарна гімназія – спеціалізована 
школа № 204 з поглибленим вивченням 
фізичної культури) 

 стіл» 

Французький інститут 
Гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини з 
поглибленим вивченням іноземних мов 
м.Києва 

Відвідування виставок, участь у роботі семінарів Відвідування посольства Лівану в рамках проекту 
«Одна школа – одне посольство». Відвідування 
семінару. «Регіональний день 2.0». 

ЮНЕСКО 
Гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини з 
поглибленим вивченням іноземних мов 
м.Києва 

Відвідування заходів, участь у роботі семінарів,  
організація заходів 

Участь у Київській учнівській конференції 
Асоційованих шкіл ЮНЕСКО Освітній еко – 
воркшоп «Еколого – економічна глобалізація: 
світові тенденції» (на базі НВК №30 «Еконад»). 
Освітній хакатон «Полекультурне освітнє 
середовище НУШ очима дітей (на базі гімназії 
«Гармонія»). Науково-практичні конференції 
«Модель ООН (на базі гімназії №136); Науково – 
практична конференція «Рада Європи» (на базі 
гімназії 191 м. Києва) 

Проект: «Київ заговорить англійською» (вихід у 
1\8 фіналу міського туру) 

Speaking Club за підтримки“ Lingva Skills” 

Благодійний фонд Оберіг 
Навчально-виховний комплекс № 183 
«Фортуна» з поглибленим вивченням 
іноземних мов (спеціалізована школа І 
ступеня – гімназія) м.Києва 

Вивчення історії, культури, традицій Поїздка до Німеччини, Федеральна земля Баварія, м. 
Вальдкрайбург 
 

East-West Bridge Centre 
Навчально-виховний комплекс № 183 
«Фортуна» з поглибленим вивченням 
іноземних мов (спеціалізована школа І 
ступеня – гімназія) м.Києва 

Вивчення історії, культури, традицій Поїздка до Лондона з мовною практикою 

Міжнародний освітньо-методичний центр Dinternal Education 
Навчально-виховний комплекс № 183 
«Фортуна» з поглибленим вивченням 
іноземних мов (спеціалізована школа І 
ступеня – гімназія) м.Києва 

Освітні Участь в науково-методичних семінарах для 
вчителів англійської мови. 

Центр іноземних мов Up&Go 



Навчально-виховний комплекс № 183 
«Фортуна» з поглибленим вивченням 
іноземних мов (спеціалізована школа І 
ступеня – гімназія ) м.Києва 

Освітні Speaking Club with native speakers (учні 6-10 класів) 

Fatemi інститут культури 
Русанівський ліцей м.Києва Тегеран, Ісламська республіка Іран 

Освітні 
Ліцей – є повноваженим у проведенні олімпіади на 
території України з 2015 року. 
Участь у міжнародній Іранській геометрична 
олімпіаді  

Центр німецької культури «Відерштраль» 
Навчально-виховний комплекс “Домінанта” 
(дошкільний навчальний заклад-
спеціалізована школа І ступеня - суспільно-
гуманітарна гімназія – спеціалізована школа 
№ 204 з поглибленим вивченням фізичної 
культури) 

Проектні роботи та заходи на базі центру, 
відвідування виставок, участь у роботі семінарів, 
ознайомлення з навчальними програмами центру. 

Складання екзаменів на отримання австрійського 
мовного диплому (OSD). Здійснення навчально-
пізнавальних поїздок. Участь у спільних заходах та 
святкувань свят. 

Міжнародна організація «ITEFL Ukraine» 
Навчально-виховний комплекс “Домінанта” 
(дошкільний навчальний заклад-
спеціалізована школа І ступеня – суспільно-
гуманітарна гімназія – спеціалізована школа 
№ 204 з поглибленим вивченням фізичної 
культури) 

Відвідування виставок, участь у роботі семінарів, 
конференціях проектах. 

Участь вчителів у Всеукраїнській конференції 
«ITEFL Ukraine» 

Співпраця з компанією Albion Education 
Навчально-виховний комплекс “Домінанта” 
(дошкільний навчальний заклад-
спеціалізована школа І ступеня - суспільно-
гуманітарна гімназія – спеціалізована школа 
№ 204 з поглибленим вивченням фізичної 
культури) 

Участь у проектах, конференціях, семінарах, 
олімпіадах 

Круглий стіл. 
Практична конференція з представниками компанії 
Albion Education 

Європейська програма «e-Twinning Plus» в Україні (on line) 
Навчально-виховний комплекс “Домінанта” 
(дошкільний навчальний заклад-
спеціалізована школа І ступеня - суспільно-
гуманітарна гімназія – спеціалізована школа 
№ 204 з поглибленим вивченням фізичної 
культури) 

Участь у проектах, конференціях, семінарах Пряме спілкування та обмін досвідом з колегами 
інших країн. Професійний розвиток вчителів  



Оболонський район 
Громадська організація  

ЗЗСО № 168 Міжнародний союз молоді Олімпіади з англійської мови 
Громадська організація  

ЗЗСО № 168 Благодійний фонд "Lego Foundation" Конкурси архітектурний та робототехніка 
Громадська організація 

НВК "Потенціал" UPF Ukraine/Федерація всесвітнього миру Участь у роботі Школи миру, участь у роботі V 
конгресу юних посланців миру "Усім світом за мир". 

Громадська організація 
НВК № 20 Асоціація «Молодь миру» 

Асоціація «Ярославна» (Тулуза) 
Конференція «Права людини» 19-23 березня 2018р. 
Дні Києва у м. Тулуза, Франція. Конференція «50 
років з дня смерті М.Л. Кінга» 28.03.2018-05.04.2018 

Громадська організація 
НВК № 157 Федерація жінок за мир в усьому світі Відвідування конференції «Роль жінок у 

поширеннікультури миру» 
Громадська організація 

НВК № 157 Міжнародний Союз Молоді Відвідування семінарів по освіті в Європі (для учнів 
9х-11х класів) 

Спілка поляків м. Києва 
Школа І-ІІІ ступенів № 9 Вивчення польської мови, ознайомлення з 

життям польського народу, його історією, 
наукою, літературою, мистецтвом, народною 
творчістю, шляхом відпочинку та оздоровленням 
в Республіці Польща на запрошення польської 
сторони у межах проекту «Діти та молодь без 
кордонів». Укладено трьохсторонній договір про 
співпрацю між школи № 9, спілкою поляків м. 
Києва та шкільною бурсою м. Пулави у сфері 
розвитку міжнародного обміну та інтеграційних 
програм між дітьми та молоддю Польщі й 
України. 

Продовження навчання учнів 9-х та 11-х класів  у 
навчальних закладах Польщі. 
Мовні курси на базі Спілки поляків та під час 
поїздок до Польщі (літня та зимова школи польської 
мови (м. Пороніно). 
Участь у проекті «Діти та молодь без кордонів. 
Профорієнтаційні екскурсії в технічну школу ім. 
Марії Складовської-Кюрі та в школу №1 ім. 
Стефанії Семполовської (м. Пулави). 
Святковий концерт до Дня Конституції Польщі, 
організований Спілкою Поляків міста Києва. 

Міжнародний союз молоді 
Здійснення діяльності з організаціями та 
надання додаткових освітніх послуг 
навчального, розвивального, 
організаційного та оздоровчого характеру з 
метою поглиблення знань і умінь у межах 

Уроки професійної орієнтації.Олімпіада з 
англійської мови: 4 переможця ІІ етапу, 19 
переможців І етапу 
 

Здійснення діяльності з організаціями та надання 
додаткових освітніх послуг навчального, 
розвивального, організаційного та оздоровчого 
характеру з метою поглиблення знань і умінь у 
межах основних освітніх програм. 



основних освітніх програм. 
Німецький Фонд EVZ 

НВК № 299 «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє» Освіта 
Проект «Діалог поколінь» 
Творчі роботи учнів з вивчення єврейської історії 

Громадська організація 
НВК № 299 НімецькийФонд 

«Заради майбутнього» 
Освіта 
Творчі роботи учнів з вивчення єврейської історії 

Громадська організація 
НВК № 299 Ізраїльський фонд «Хефциба» Освіта 

Міжнародна програма Маса Шорашим - Коріння і 
спадщина 
Учнівські дослідні роботи з історії єврейського 
народу, єврейської літератури, екскурсії, конкурсні  
творчі роботи учнів, вебінари. 

Громадська організація 
Спеціалізована школа № 16 Громадська організація "Федерація всесвітнього 

миру" 
 

23 травня 2018 презентація «Книги цілей сталого 
розвитку» та представилення  частини проекту 
«Мир, справедливість та сильні інститути» (Будинок 
Учителя) 

Громадська організація 
Спеціалізована школа № 16 Громадська ініціатива "Школа миру" 20 вересня 2018 V Конгрес юних послів миру «Усім 

світом за мир!» (в меморіальному комплексі 
«Національномий музей історії України у Другій 
світовій війні») 

Громадська організація 
Спеціалізована школа № 16 Проект Європейського союзу "eTwinning Plus" 

Освітній проект “ Lingva Skills” 
23 листопада 2018 участь Перший чемпіонат із 
англійської мови (у КМДА) 
06 грудня 2018 урок-знайомство у рамках проекту 
"Київ заговорить англійською" (у СШ №16) 

 Громадська організація  
Спеціалізована школа № 16 Проект Європейського союзу "eTwinning Plus" 11 жовтня 2018 участь у «eTwinning Plus Practical 

Session and GoGlobal Classroom» (у INVERIA flow 
space) 
2018-2019 н.р.  проект  «En Europe, on communique 
en français» («У Європі ми спілкуємося 
французькою») 



2018-2019 н.р. проект «Cooking with my mum»  
(«Готую з моєю мамою») 
листопад-грудень 2018 "Cartes de voeux 
francophones"("Вітальні листівки французькою) 

Міжнародний проект асоційованих шкіл ЮНЕСКО 
ЗЗСО № 211 Проект «Діти просять миру» за співпраці з 

громадською організацією «Промінь. 
Участь у благодійних акціях: 

 «Бійцям на добру згадку»; 
 Відвідування поранених бійців Центральному у 

шпиталі України. 
 «Листівка для бійця» 

Громадська організація 
Школа І-ІІІ ступенів № 233 Всесвітня організація «Крок за кроком» Конференції, круглі столи, обмін досвідом з питання 

розвитку інклюзивної освіти 
Британська рада в Україні 

НВК № 143  Проведення навчальних тренінгів та курсів 
підвищення кваліфікації для вчителів м.Києва та 
України. 

Спільнота кінематографістів землі Бранденбург, Німеччина 
Спеціалізована школа № 14 ім. С.Ф. 
Грушевського 

 Навчальні поїздки, створення короткометражних 
фільмів, проекти на тему толерантності. 

Українське земляцтво в м. Кохтла-Ярве (Естонія) 
Школа І-ІІІ ступенів № 225 Культурний обмін, патріотичне виховання, 

діаспо- та краєзнавство. 
Мережевий обмін, листування, туристичний обмін 

Дипломатичне представництво 
Спеціалізована школа № 14 ім. С.Ф. 
Грушевського 

Центральне відомство освіти за кордоном (Кельн, 
Німеччина) Zentralstele für Auslandsschulwesen/ 
Köln 

Підготовка учнів до складання мовного диплому 
"Sprachdiplom"; 
Семінари для підвищення кваліфікації вчителів 
німецької мови в Німеччині. 

Дипломатичне представництво 
Спеціалізована школа № 14 ім. С.Ф. 
Грушевського 

Центальне відомство освіти за кордоном при 
Міністерстві закордонних справ Німеччини 

Підготовка учнів до міжнародного конкурсу 
"Молодь дебатує"; 
Участь учнів школи в міжнародному конкурсі 
"Молодь дебатує"; 
Семінари-практикуми для вчителів німецької мови. 

Дипломатичне представництво 
Спеціалізована школа № 14 ім. С.Ф. 
Грушевського 

Посольство Німеччини в Україні  Захист проектів; 
 Проведення спільних культурних заходів. 



Дипломатичне представництво 
ЗЗСО № 168 
 

Посольство США (Меморандум про співпрацю 
на виконання проекту "Програма малих 
стипендій з вивчення англійської мови ACCES") 

1. Програма малих стипендій з вивчення англійської 
мови ACCESS. 
2. Міжнародний семінар для освітян м.Києва за 
участю Державного Департаменту США та 
Департаменту освіти і науки м.Києва "Інклюзивна 
освіта в школі. 
3. Святкування Дня незалежності США. 
4.Зустріч з представниками посольства США в 
Азербайджані з метою ознайомлення з досвідом 
проведення Програми "ACCESS" в Україні в  ЗЗСО 
№ 168 

Дипломатичне представництво 
ЗЗСО № 168 Посольство Чехії 

 
Проект Альтернативна освіта для українських 
вчителів, за підтримки програми TRANS в 
Міністерстві закордонних справ Чеської Республіки. 

Дипломатичне представництво 
ЗЗСО № 168 Посольство Іспанії в Україні 1.Cпортивне свято "Старти надій", 2.Викладання 

іспанської мови волонтерами від Іспанії. 3. Круглий 
стіл "Ми за мир" 

Дипломатичне представництво 
НВК "Потенціал" Посольство Республіки Греція 1) Участь представників школи в офіційних заходах, 

що проводилися посольством з нагоди визначних 
подій та дат (День Незалежності Греції, свято ОХІ 
тощо); 
2) Традиційна акція «Щедрий вечір, добрий вечір!» 
(новорічна програма для представників посольства 
Республіки Греція);  
3) організаційно-методична підтримка викладання 
грецької мови: залучення волонтерів-носіїв мови до 
організації освітнього процесу;  
4) робота літнього мовного табору;  
5) організація роботи гуртка «Вивчаємо грецьку». 

Дипломатичне представництво 
НВК "Потенціал" Посольство Республіки Аргентина Участь в імітаційній грі "Модель ООН" 

Дипломатичне представництво 
НВК № 143 Посольство ПАР в Україні Прес-конференція журналістів і мас-медіа з 

організаторами проекту присвяченого року 



Нельсона Мандели – першого Президента 
незалежної держави ПАР: 

 Першим секретарем Посольства ПАР в Україні 
паном Бандалом В., почесним консулом ПАР в 
м.Одеса і Одеській області Поплавським Л.М., 
журналісткою «7 каналу» м.Одеса пані Жуковською, 
директором культурного центру ПАР при НВК № 
143 Поплавською Л.В., представники Оболонської 
районної в місті Києві державної адміністрації; 

 Проведення вікторини з учнями гімназії за 
біографією Нельсона Мандели та нагородження 
переможців подарунками від  Посольства ПАР в 
Україні; 

 Культурний центр ПАР при НВК № 143. 
Дипломатичне представництво 

НВК № 20 Посольство Франції в Україні Обмін педагогічними ідеями, практиками. 
Проведення навчальних і практичних семінарів, 
проектів, конкурсів. 
Обмін досвідом з питань міжнародного 
співробітництва. 
Направлення до закладу освіти викладача (носія 
мови) французької мови з метою поліпшення 
практики усного мовлення учнів. 
Сприяння обміну з Францією, мобільності учнів, 
викладачів. 
Сертифікати, які підтверджують знання з 
французької мови (координація на національному 
рівні іспитів DELF) 

Дипломатичне представництво 
НВК № 20 Французький інститут в Україні Організація різноманітних освітніх заходів з метою 

пропагування французької мови: 
 Післядипломна підготовка вчителів: дистанційно – 

програма PRO FLE 
 Педагогічна освіта у Франції: щорічний конкурс 

проектів для вчителів; 
 Модернізація педагогічних програм та матеріалів 

для білінгвальних шкіл в Україні у партнерстві з 
Міністерством освіти України; 



 Проведення зустрічей, заходів в рамках 
Франкофонії для учнів: конкурс відеороликів, 
марафон Франкофонії, конкурси французькою 
мовою, святкові зустрічі, реалізація проектів; 
Організація і складання іспитів з французької мови 
DELF A1-B2 

Дипломатичне представництво 
НВК № 20 Мерія м. Тулузи Дитячий відпочинок у таборах мерії м. Тулузи, 

Піренеї, Франція 
Дипломатичне представництво 

Спеціалізована школа № 239 Посольство Федеративної Республіки Німеччина Виставка "30 років аварії на ЧАЕС", Тижні 
німецької мови в Україні, "Німецький сад", 25 років; 
PASCH", прийом Президента ФРН 

Дипломатичне представництво 
Спеціалізована школа № 239 Центальне відомство освіти за кордоном при 

Міністерстві закордонних справ Німеччини 
Підготовка учнів до міжнародного конкурсу 
"Молодь дебатує". 

Дипломатичне представництво 
НВК № 299 Посольства Держави Ізраїль Розвиток єврейської освіти та культури в Україні 

Дипломатичне представництво 
НВК № 299 Міністерство Освіти держави Ізраїль Розвитокєврейськоїосвіти та культури в Україні, 

проект «Золоте місто Єрусалим», 
Міжнародна олімпіада з івриту, з історії єврейського 
народу 

Дипломатичне представництво 
Міжнародна Французька Школа (МФШ) Французький інститут в Україні при посольстві 

Франції 
Користування медіатекою ФІУ; проведення  іспитів 
DELF-для учнів, DALF- для викладачів; поширення 
культури Франції (спільні культурні заходи.) 

Дипломатичне представництво 
Міжнародна Французька Школа (МФШ) Міністерством Освіти Франції Ліцензія Label France Education. МФШ в мережі 

французьких шкіл у світі. 
Дипломатичне представництво 

Міжнародна Французька Школа (МФШ) Посольство Франції в Україні Проведення лінгвістичного форуму. 
Печерський район 

Британська рада 
Предславинська гімназія № 56 Забезпечення інформативними матеріалами, відео 

матеріалами, автентичними текстами, навчально-
Відвідування учнями гімназії представництва 
Британської Ради.  



методичною літературою; надання консультацій 
із соціокультурних та соціолінгвістичних питань 

Участь представників Британської Ради в 
проведенні Тижня іноземних мов в гімназії 

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 
Організація та визначення графіку проведення СЕ 
для зовнішнього міжнародного оцінювання знань з 
англійської мови учнів гімназії 

Гімназія № 117 Проведення методичних семінарів з питань 
викладання англійської мови 

Використання он-лайн ресурсів 

Український гуманітарний ліцей Культурно-просвітницький напрям Використання інформаційних ресурсів офіційного 
сайту та ресурсного центру учнями та вчителями 
англійської мови.  
Відвідування тижня британського кіно в рамках 
кінофестивалю «Молодість» Навчання вчителів на 
онлайн курсах від Британської ради. Участь в 
освітній виставці «British School Fair», участь у 
святкуванні Дня європейських мов та базі 
Представництва Британської Ради і Дні відкритих 
дверей 

Посольство Королівства Іспанії в Україні 
Український гуманітарний ліцей Інформаційний обмін Участь у засіданнях Клубу друзів іспанської мови в 

приміщенні Посольства (1 раз на тиждень) 
Європейський молодіжний парламент – Україна Євросоюз 

Кловський ліцей № 77 Проведення спільних конференцій, моніторингів, 
семінарів, виставок 

Проведення  традиційного мітингу пам’яті жертв 
Холокосту-вересень 
Проведення екскурсій 

 Ліцей міжнародних відносин № 51  Проведення спільних конференцій, моніторингів, 
семінарів, виставок 

Робота в проекті «Толерантність та гендерна 
рівність, культура миру в освітньому просторі 
навчального закладу» Координатор-член правління 
із зв’язків із громадськістю Ник Сторчай 

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 
Проведення науково-практичного семінару «Януш 
Корчак про місію нової школи життя»-лютий 2018 
року 

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» 

Грецьке товариство імені Іпсіланті 
Федерація грецьких товариств України 

Центр Елліністичних студій і грецької культури імені Андрія Білецького 
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 
методами викладання іноземних мов, з новітніми 
навчальними технологіями. 
Участь викладачів новогрецької мови у 
міжнародних семінарах з метою знайомства з 
сучасними методиками викладання. 

Колективне відвідування учнями, вчителями та 
батьками Національної Опери України (балет 
«Спляча красуня»), якій був організований ГО 
«Асоціація грецьких підприємців та підприємств в 
Україні»-січень 
Участь учнів у Всеукраїнському конкурсі перекладів 
в м.Маріуполь (З учнів отримали премії консула)-
лютий 
Участь учнів у Усеукраїнському конкурсі творів 
новогрецькою мовою в м.Маріуполь (Хаджинов К.-
посів І місце)-лютий 
Участь у святковому концерті, присвяченому Дню 
Незалежності Греції та 20-річчю грецького 
культурного центру «Зорбас»-березень 
Зустріч учасників Всеукраїнської олімпіади з 
новогрецької мови з Генеральним Консулом 
Посольства Греції в Україні п.А.Будурісом-
березень. 
Участь в офіційному заході до Дня збройних Сил 
Греції, що був організований Військовим аташе 
Греції п.Агороянісом-листопад 

Інститут Франції в Україні 
Спеціалізована школа № 80 Участь в семінарах-практикумах, удосконалення 

мовних знань 
Участь вчителя французької мови Клименко А.Р. в 
семінарі «Десять поглядів на історію 



західноєвропейської музики. Таємниці та бажання 
Homo Musicus.-30 листопада 

Гімназія № 109 Розширення культурного обміну, мовна практика  
Перегляд спектаклів, мультфільмів, фільмів 

Участь у фестивалі «Французька весна» - квітень 
2018  
 

Посольство Китайської Народної Республіки в Україні 
Ліцей міжнародних відносин № 51 Участь в роботі відділу культури посольства Участь в проекті “Європа та Азія в діалозі культур”  

Посольство США 
Школа І-Ш ступенів № 78 Вдосконалення вивчення англійської мови. 

Пізнавальні програми США 
Зустріч з заступником аташе по культурі  
Відвідування виставки освітніх закладів США  в 
Посольстві –жовтень 

Києво-Печерський ліцей № 171«Лідер» Вдосконалення вивчення англійської мови. 
Пізнавальні програми США 

Участь у  проекті «Модель ООН» 

Спілка 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 культурними 
подіями у житті вірменського та українського 
народів 

Проведення днів культури українського та 
вірменського народів, у шкільному музеї протягом 
2018 року відкривались виставки, присвячені 
визначним подіям у житті обох народів, виступали 
колективи художньої самодіяльності. 
Представники діаспори вірмен в Києві  проводять  
гурткову роботу- гурток з шахів, дизайну одягу та 
вірменської мови 

Дамфріз Бернз Хоф Клаб 
Предславинська гімназія № 56 Культурний та освітній обмін Участь учнів гімназії у міжнародному 

літературному конкурсі, започаткованому 
«Всесвітньою Федерацією клубів Роберта Бернза» 
Учні гімназії у 2018 році вибороли ІІ місце. 
Нагороджені почесними дипломами 

Американський Дім 
Український гуманітарний ліцей Культурно-просвітницький напрям Участь у Міжнародній освітній виставці «Освіта за 

кордоном» 
Участь у VІІ щорічній виставці «Вища освіта у 
США», прослухали лекції «Як писати мотиваційний 
лист в US виші», «Як бути успішним студентом»  

Посольство Марокко 



Український гуманітарний ліцей Культурно-просвітницький напрям Участь у Перший франкофонній конференції в 
Україні «Мови. Науки та практики» 

Благодійна громадська організація «Союз Антропос-заради дітей цього світу» (Мюнхен, Німеччина) 
Спеціалізована школа № 80 Культурно-просвітницький напрям, 

удосконалення викладання німецької мови, 
участь учнів в різноманітних конкурсах 

Тренінги: (7 кл) «Комунікація з собою та навколишнім 
світом: шлях розвитку та самовдосконалення»-жовтень; 
(10-11 кл) «Внутрішня свобода у нашому житті: свобода 
вибирати, свобода висловлювати»-04 жовтня; 
Тренінг для адміністрації «Корпоративна культура-від 
звичок працівників до репутації школа»-04 жовтня. 
Тренінги з батьківським комітетом та батьками 
«Критика і звинувачення-що несуть вони у собі?», 
«Виховання без примусу та маніпуляцій»-жовтень, 
грудень 

Служба старших експертів SES(Бонн, Німеччина), Центр бізнес освіти Київської Торгово-промислової палати 
Спеціалізована школа № 80 Проведення воркшопів, круглих столів, 

семінарів-практикумів 
Воркшоп з учителями та адміністрацією школи-квітень. 
Мозковий штурм з вчителями та адміністрацією школи 
«Нова концепція розвитку СШ № 80»- квітень 
Семінар за участю старшого експерта Барбари-Марії 
Хеллінге, заступника директора школи Делікатної Н.М., 
представника ТПП Феофанової І.В. та заступника 
директора Навчально-наукового інституту неперервної 
освіти Національного авіаційного університету, 
кандидата історичних наук Дейнеги І.І., присвячений 
трьохсторонній співпраці школи, SES  та НАУ – 13.04 

Центр німецької культури «Redner Klub» 
Спеціалізована школа № 80 Проведення круглих столів, семінарів-

практикумів, методичних семінарів 
Участь вчителя німецької мови Кулік Л.І.  в семінарі-
практикумі «Читання як інструмент у вивченні німецької 
мови. Методика та дидактика в роботі з текстом»-13 
грудня 

Освітня група «Students International» 
Спеціалізована школа № 89 Укріплення міжнародних відносин між 

молодіжними організаціями, євроінтеграція 
Начальні семінари «Культура об’єднує нації»-протягом 
року. Участь в вебінарах. Відвідування кінофестивалю 
«Німецька осінь» 

Інститут Конфуція Київського університету імені Т.Шевченка 
Ліцей міжнародних відносин № 51 Культурно-просвітницький напрям. Участь у 

круглих столах, семінарах-практикумах. 
Викладачі інституту проводять заняття з китайської 
мови з учнями ліцею. 



 
Посольство Федеративної Республіки Німеччина 

Спеціалізована школа № 80 Вдосконалення вивчення німецької мови. Участь 
у круглих столах, семінарах-практикумах 

Круглий стіл за участю старшого експерта Барбари-
Марії Хеллінге, заступника директора Делікатної 
Н.М., вчителя німецької мови Кулік Л.І. та 
керівника відділу культури, освіти та національних 
меншин Себастьяна Громіга 

Українсько-турецький культурний центр «Сяйво» 
Ліцей інформаційних технологій № 79 Участь в міжнародних проектних олімпіадах Міжнародна олімпіада з комп’ютерних проектів 

Informatrix-Asia 2018 в м.Алмати (Казахстан) Проект 
учнів 10 класу отримав золоту медаль в категорії 
«Апаратні комп’ютерні системи», один із авторів 
В.Товарних нагороджений Гран-при за перше місце 
серед проектів усіх категорій. Учні 9 та 10 класі за 
представлений проект отримали Срібну медаль в 
категорії «Програмування» 

Посольство Республіки Кіпр 
Гімназія «Консул» № 86 Укріплення міжнародних відносин між 

молодіжними організаціями, євроінтеграція 
В рамках проведення Днів Франкофонії-2018 в Україні 
та проекту «1 клас-1 посольство» учні гімназії відвідали 
посольство Республіки Кіпр на спілкування з 
Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки 
Кіпр 

Інститут Гете в Україні 
Спеціалізована школа № 181 Підвищення рівня викладання німецької мови, 

участь в семінарах, конференціях, використання 
бібліотеки інституту 

Участь у семінарах, тренінгах та курсах з метою 
методичного вдосконалення вчителів німецької 
мови. Перегляд та обговорення фільмів німецькою 
мовою. Зустріч з делегацією м.Берлін 
(Шарлоттенбург)-травень 2018 

Спеціалізована школа № 47 Участь в семінарах, тренінгах, організація свят «Мовна робота для дорослих»-семінари для 
вчителів. Святкування Різдва в церкві Святої Анни. 
Країнознавство німецькою мовою. Викладач Кевін 
Волтер -7-8 класи 

Подільський район 
FLEX 

Гімназія № 19 «Межигірська» міжнародний проект обміну, соціально-
культурний, навчальний напрям 

Тестові завдання. 



AIESEC 
Гімназія № 19 «Межигірська» волонтерський проект соціально-культурний, 

навчальний напрям 
Круглі столи, тестові завдання, робота у групах. 

Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з 
поглибленим вивченням європейських мов 

Всеукраїнська молодіжна організація «АЙСЕК в 
Україні» 

Еко-проект: «Культура споживання продуктів 
харчування та переробка тари» 

Партнер Dinternal Pearosn 
Гімназія № 19 «Межигірська» міжнародний освітньо-методичний центр, 

соціально-культурний, навчальний напрям 
Організація та проведення міжнародних іспитів з 
англійської Pearson Test of English та London 
Chamber of Commerce and Industry 
Проведення семінарів, практичних тренінгів, 
конференцій для вчителів англійської, консультації 
у підборі навчальної літератури. 

«Лінгвіст» 
Гімназія № 19 «Межигірська» офіційний дистриб’ютор літератури для вивчення 

іноземних мов, навчальний напрям 
Сприяння вдосконаленню якості викладання та 
вивчення іноземних мов в Україні. 
Пілотування підручників, проведення семінарів, 
практичних тренінгів. 

Вчитель-іноземець (носій мови) Пан Левай Ромо – експерт з кар’єрного росту та ділової англійської. 
Гімназія № 19 «Межигірська» Соціально-культурний, навчальний напрям Тестові завдання, робота у групах, семінари-

тренінги з провідними менеджерами іноземних 
корпорацій 

Французький ліцей ім.Анни Київської 
Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з 
поглибленим вивченням європейських мов 

Французький ліцей ім.Анни Київської Фотоконкурс «Єдність в різноманітності», «Конкурс 
тортів», Семінари: 2 

КМЕС 
Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з 
поглибленим вивченням європейських мов 

Консультативна місія ЄС Семінар практикум: 
1.«Протидія насильству» 
2. «Я дитина – маю право» 

Міжнародна організація Молодіжний Європарламент 
Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з 
поглибленим вивченням європейських мов 

Молодіжний Європарламент Навчальний проект для старший класів «Розуміючи 
Європу» 

Міжкультурна мовна спілка «Lukomorje e.V» 
Романо-германська гімназія № 123 сприяння та участь у міжкультурних проектах для 

дітей та молоді 
Міжнародні зустрічі дітей та молоді, поїздки груп 
учнів до м.Бохум 

Міжнародний Союз Молоді. 
Романо-германська гімназія № 123 співпраця в області освітніх послуг навчального, 

розвивального, організаційного та оздоровчого 
Міжнародні  конкурси, олімпіади 



характеру з метою підвищення рівня підготовки 
учнів та учителів 

Благодійний фонд «Оберіг» 
Романо-германська гімназія № 123 Культурно-освітні та оздоровчі екскурсійні 

програми для учнів 
Поїздки груп учнів до Німеччини (Дрезден, 
Гамбург, Берлін) 

Гете-Інститут 
Романо-германська гімназія № 123 науково-методична робота з німецької мови Семінари, конференції, курси 

Міжнародний освітньо-методичний центр Dinternal Education 
Романо-германська гімназія № 123 науково-методична робота з англійської мови Майстер-класи для вчителів та учнів, семінари 

Міжнародний освітньо-методичний центр Oxford Quality Press 
Романо-германська гімназія № 123 науково-методична робота з англійської мови Міжнародні конкурси, семінари, конференції 

Громадська організація - екзаменаційний департамент Кембриджського університету (Cambridge English Language 
Assessment) та видавництво Кембриджського університету (Cambridge University Press) 

Програма Cambridge English Schools 
Cambridge ESOL ,Cambridge English Pretesting Centre № 5192 

Громадська організація – «Go Global» 
Гімназія № 257 «Синьоозерна» Програма Cambridge English Schools – це 

простий та інтегрований підхід до процесу 
навчання англійської мови, який надає 
можливість навчальним закладам 
використовувати навчальні та екзаменаційні 
матеріали, визнані в усьому світі. 
Громадська організація – «Go Global» - 
популяризація вивчення іноземних мов та 
волонтерського руху в Україні, сприяння 
міжкультурному діалогу та громадській 
дипломатії. Участь в програмі “GoCamps” - літні 
мовні табіри, After School Language Camp з 
залученням іноземних волонтерів. 
Співпраця з волонтерами-носіями мови, які 
сприяють поглибленню знань англійської мови та 
заохочують гімназистів до володіння нею не як 
навчальним предметом, а як світовою мовою 
спілкування. 

- участь у міжнародних Кембриджських екзаменах, 
практичних семінарах, вебінарах, конференціях та 
майстер-класах, що проводяться визнаними 
міжнародними експертами;  
-понад 350 гімназистів вже мають сертифікати 
якості знань англійської мови/ YEL, KET, PET, FCE, 
IELTS; 
- вчителі підвищують кваліфікацію, пройшовши 
міжнародну сертифікацію на володіння методикою 
викладання іноземної мови та отримавши 
сертифікати ТКТ; 
- гімназія № 257 – афілійована Cambridge ESOL для 
проведення Pretesting, надає необхідні умови та 
викладачів і може проводити тести на власній базі. 
Матеріали на Pretesting надсилаються з Кембриджу 
та тести перевіряються Кембриджськими 
екзаменаторами. 
- участь в програмі “GoCamps” - літні мовні табіри, з 
залученням іноземних волонтерів (Сполучені Штати 
Америки, Південна Африка, Іспанія, ОАЕ, Велика 
Британія);  



- тиждень Шекспіра –відомого англійського митця 
(в рамках акції GoGlobal”); 
- міжнародний тиждень Добра “Kindness Tuesday” – 
(в рамках акції GoGlobal”); 
- участь учнів у прийнятті рішень та виховання 
лідерських навичок; 
-розвиток відкритості та зворотної комунікації; 
- організація співробітництва та партнерства; 

Кейс Ян Рене Кломпенхаувер - Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні 
Ліцей № 100 «Поділ» співробітництво у галузі громадянської освіти Бесіди та лекції для старшокласників 

«British council» (міжнародна організація Сполученого Королівства) 
Ліцей № 100 «Поділ» співпраця в рамках програми «Антибулінг Тематичні лекції та тренінги для учнів середньої 

школи 
Посольство Федеративної Республіки Німеччини в м. Києві 

Міжкультурна українсько-німецька школа  Виставки, конкурси «Німецький сад 
Святошинський район 

Гете-Інститут в Україні, Відділ культури при посольстві ФРН в Україні 
Спеціалізована школа № 40 з поглибленим 
вивченням німецької мови 

- Мовний обмін 
- Культурний обмін 
- Розширення та поглиблення знань учнів з 
німецької мови 

1. Участь вчителя німецької мови Чорної В.В. в 
курсах Гете-Інституту «Підготовка учнів до 
складання іспитів рівня В1 та В2» – січень 2018 
року. 
2. Освітня кооперація школи з Гете-Інститутом. 
Відвідання семінарів вчителями німецької мови – 
січень 2018 року. 
3. Участь учнів 11-А та 11-Б класів в Online-
Workshop. Підготовка до учнівських дебатів 
шкільного рівня – січень 2018 року. 
4. Урочисте вручення Німецьких мовних дипломів 
рівня В2/С1 дев’яти учням 11-х класів в Посольстві 
Федеративної Республіки Німеччина 20 червня 2018 
року. 
5. Участь учнів, вчителів школи та гостей з гімназії 
імені Ульріха з міста Норден в заході «Німецький 
сад» Посольства Німеччини 08 вересня 2018 року. 
6. Участь учнів 8-А класу та вчителя німецької мови 
Чорної В.В. в проекті Паперового театру 
«Конференція дітей» в м. Нюрнберг (Німеччина) з 
20 по 24 вересня 2018 року. 



7. Відвідування учнями 8-11-х класів 
Європейського дня мов в Гете-Інституті «Поринь у 
світ німецької мови» 30 вересня 2018 року. 
8. Участь в заходах Посольства Німеччини в Києві 
«Тижні Німеччини в Україні» з 19 жовтня по 02 
листопада 2018 року. 
9. Відвідування учнями 8-А, 7-В, 10-А, 6-А та 7-Б 
класів виставки Гете-Інституту «Німеччина – країна 
винахідників» в приміщенні Музею історії Києва з 
02 по 12 листопада 2018 року. 
10. Участь учнів 8-А, 9-Б та 9-В класів у відкритті 
цифрового університету для підлітків Junioruni-он-
лайн-платформи для вивчення німецької мови Гете-
Інституту 12 листопада 2018 року. 
11. Урочисте вручення в Посольстві Німеччини 
Премії ініціативи «Школи: партнери майбутнього» 
(PASCH) вчителю німецької мови Чорній В.В. за 
значні досягнення в роботі в рамках PASCH 14 
грудня 2018 року. 
12. Участь учнів 8-10-х класів у проекті Гете-
Інституту «Створюємо учнівське кафе» 19 грудня 
2018 року. 

Центральна Служба з питань освіти за кордоном ФРН 
Спеціалізована школа № 40 з поглибленим 
вивченням німецької мови 

1. 1. Підготовка учнів до складання іспиту на 
Диплом з німецької мови, а саме: 
2. – навчання методам розуміння та передачі 
змісту тексту; 
3. – особливостям письмової та усної 
аргументації і дискусії; 
4. – сучасним технікам презентації; 
5. – вникати в реалії культури, суспільства і 
політики німецькомовних країн і порівнювати 
цей досвід із ситуацією у своїй власній країні. 

1.16.02.2018 року школа отримала результати 
складання іспиту учнями 11-х класів на Німецький 
мовний диплом DSD-ІІ. З 9 кандидатів – 8 учнів 
мають рівень С1, 1 учень отримав рівень В2.  
2. 13.03.2018 року 37 учнів 9-х класів нашої школи 
та 32 учня 9-х класів спеціалізованої школи №53 
взяли участь в міжнародному тестуванні учнівської 
молоді з німецької мови на отримання Німецького 
мовного диплому DSD–І уряду ФРН. Комісію 
очолював координатор з німецької мови 
Центрального відомства з питань освіти за 
кордоном К. Йєгглє.  
3. З 19 по 21 березня 2018 року в школі проходила 
усна частина іспиту DSD–І на рівень А2/В1. 
Екзаменаційну комісію очолювала директор школи 
№5 м. Харків (за фахом вчитель німецької мови) 



Ткачова К.І.  
4. Вчитель німецької мови Чорна В.В. з 21 березня 
по 23 березня 2018 року приймала усний іспит 
DSD–І в гімназії №5 м.Чернівці, а 26 березня – в 
Німецькій школі м.Києва. 
5. В квітні 2018 року в школі проводилось 
написання міжнародних порівняльних робіт «На 
шляху до Німецького мовного диплому» рівня А1 
та А2 для учнів 5-х та 7-х класів. Формат 
проведення цих робіт відповідає формату іспиту на 
Sprachdiplom. 
92 учня 5-х класів склали іспит на рівень А1, а 45 
учнів 7-х класів показали рівень А2. 
6. З 02 по 08 вересня 2018 року 7 учнів 11-х класів 
та вчитель німецької мови Прокоф’єва І.І. відвідали 
мовний табір «Едельвейс» в с. Сіль на Закарпатті з 
метою підготовки до складання іспиту на 
Німецький мовний диплом DSD– ІІ. 
7. Участь директора школи Полторацького О.Е. в 
конференції директорів DSD-шкіл в м. Харків з 26 
по 29 вересня 2018 року. 
8. Участь вчителя німецької мови Шевченко Л.О. в 
міжнародній конференції представників DSD-шкіл 
(м.Івано-Франківськ), які співпрацюють з 
волонтерською службою ЮНЕСКО-комісії 
Німеччини з 23 по 26 жовтня 2018 р. 
9. Урочисте вручення Німецьких мовних дипломів 
рівня В1 учням 10-х класів координатором з 
німецької мови Центрального відомства з питань 
освіти за кордоном К.Йєгглє в рамках заходу «День 
старшокласника» 26 жовтня 2018 р. 
10. 14 листопада 2018 року учні 10-х класів взяли 
участь у пробному мовному іспиті в спеціалізованій 
школі № 239. 
11. 28 листопада 2018 року 14 учнів 11-х класів 
складали письмову частину іспиту рівня В2/С1 в 
нашій школі разом з 27 учнями спеціалізованої 
школи № 53 Шевченківського району. 
Екзаменаційну комісію очолювала волонтер комісії 



ЮНЕСКО Іра Ціммер. 
Представництво міжнародної освітньої групи Пірсон Ед’юкейшн 

ЗЗСО № 35 Розширення та поглиблення знань учнів з 
англійської мови 

 Уроки англійської мови по скайпу.   

Альбіон Ед’юкейшн: освіта за кордоном 
ЗЗСО № 35 Розширення та поглиблення знань учнів з 

англійської мови 
Відвідування заходів 

Дінтернал бук (Британська книга) 
ЗЗСО № 35 Розширення та поглиблення знань учнів з 

англійської мови 
Використання додаткових підручників та 
посібників на уроках англійської мови 

Ресурсний центр учителів «Американський дім» 
Заклад загальної середньої освіти № 83  Обмін передовим педагогічним досвідом з 

питань методики викладання іноземних мов 
Участь у семінарах. 
Використання фондів центрів (підручники, книги 
для читання, аудіо-матеріали, DVD) 

Методичні центри, видавництв «Macmillen», «Pearson» 
Заклад загальної середньої освіти № 83  Упровадження сучасних технологій в освітню 

практику. 
Використання підручників  «Gate – way»,    «Get 
200» 
Проведення майстер-класу з питань підготовки до 
ЗНО за підручником «Get 200» у рамках 
Всеукраїнської конференції (березень 2018 року). 

Культурний центр «Сан» в Україні 
ЗЗСО № 96 Профорієнтаційні зустрічі 

 
 
Обмін досвідом з вивчення культури різних 
народів 

Зустріч з представниками «Словацький центр» 
щодо навчання  в університетах Словаччини 
Профорієнтаційна бесіда Інституту Підготовки 
Карлова. Представник Тютчев Іван Іванович, 
доцент кандидат технічних наук 
Профорієнтаційна бесіда «Євростаді» представники 
університетів Польщі 
Листування з польським клубом «Галичанка» 
Листування з чеською організацією «Форум 
культур» 

Представництво ООН в Україні 
Київська гімназія № 154  Поглиблення компетенцій учнів про діяльність 

організації. 
Представництво ООН в Україні 

Спеціалізована школа №197 імені Дмитра 
Луценка 

Освітній  Зустріч учнів із співробітником представництва 
ООН в Україні та з координатором програми 
Европейського Союзу в Україні «Креативна 



Европа». 
Київська гімназія № 287 Інформаційно-просвітницький Профорієнтаційний урок з представником ООН в 

Україні з питань працевлаштування: «Тенденції 
молодіжної зайнятості в Україні» для учнів 9-11-х 
класів. Квітень 2018 року 

Посольство Канади 
Спеціалізована школа №197 імені Дмитра 
Луценка 

Освітній  Зустріч учнів із Першим Секретарем Посольства 
Канади Пітером Януаром. 

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 
Спеціалізована школа №197 імені Дмитра 
Луценка 

Освітній  Зустріч учнів із Консультантом Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) та Головою «Ю-Репорт Україна» 
Річардом Герцом. 

Молодіжна міжнародна організація Айсік 
Заклад загальної середньої освіти № 200 Проведення уроків, диспутів Проведення проекту «Світ без кордонів» 

ГО «Global Enlightenment Initiative» 
Заклад загальної середньої освіти № 205 Поглиблення знань  учнів із англійської мови. Проведення волонтерами занять з учнями в рамках 

вивчення англійської мови 
Canadian Police Mission in Ukraine (CPMU) 

Заклад загальної середньої освіти № 205 Поглиблення знань учнів про свої права та 
обов’язки 

Відкриття гуртка на громадських засадах за 
сприяння радника поліції з питань співпраці з 
громадськістю Антуанетти Роув 

Вірменська діаспора в місті Києві 
Заклад загальної середньої освіти № 215 Учням школи, які бажають ближче пізнати  

культуру Вірменїї, представником діаспори  
викладається вірменська мова.  

В процесі співпраці відбувається знайомство учнів з 
народною творчістю і обрядами вірменського 
народу, вивчення вірменської мови та проведення 
екскурсій. 
Вчитель вірменської мови разом з учнями і 
вчителями школи провели наступні заходи: 
21 лютого 2017 р. виховний захід до Дня рідної 
мови «Розквітай, мово рідна!»; 
20 квітня – година пам’яті до Дня пам’яті жертв 
геноциду вірменського народу; 
28 травня – тематичний урок до Дня незалежності 
Вірменії («Незалежна Вірменія») 

Міжнародний благодійний фонд ім. Ренати Зоцлак (Німеччина) 
ЗЗСО № 223 Волонтерство  адміністрація школи працює над розробкою і 

підписанням договору 



Посольство Королівства Норвегії в Україні 
ЗЗСО № 203 Участь у програмі «Демократична школа»  Участь педагогів та учнів у семінарах, тренінгах, 

зустрічах із учасниками Всеукраїнської програми 
підтримки освітніх реформ в Україні, яку підтримує 
МЗС Норвегії. Прийом делегації з Норвегії та 
співробітників посольства 15.05.2018 року.  

Посольство Великої Британії 
Гімназія «Академія» Розробка методологічних матеріалів для вчителів, 

і впровадження ефективної моделі розвитку 
навичок критичного сприйняття інформації. 

Проект міжнародний «Вивчай та розрізняй» інфо-
медійна грамотність 

Посольство США 
Гімназія «Академія» Розробка методологічних матеріалів для вчителів, 

і впровадження ефективної моделі розвитку 
навичок критичного сприйняття інформації. 

Проект міжнародний «Вивчай та розрізняй» інфо-
медійна грамотність 

Центр розвитку освіти (Польща) Osrodek Roswoju Edukacji (Польща) 
СПІ № 16 Навчання співробітників закладу Пробитюк 

Ж.М., Кузьменко Л.В., Горбатюк В.Т. у літній 
академії “Демократія в школі” . 

Участь у семінарах  “Знання та розуміння програми 
EDC/HRE”, “Демократичне управління та підхід до 
освіти, оснований на правах людини”. 
Презентація власних проектів педпрацівників СПІ 
№ 16  

Міжнародна школа Монтессорі  Montessori International School 
СПІ  №16 Участь вчителя школи Жук Т.Я. у 5-денному 

семінарі-тренінгу із отриманням сертифікату. 
Обмін досвідом. Семінар “Введення в Монтессорі: 
психологія і практичне застосування” за участю 
тренерів зі США. 

Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація здоров’я» 
СПІ № 16 Участь у семінарі, проведення просвітницьких 

заходів на базі школи. 
Участь вчителя Рослікової Н.Д., соціального 
педагога Климчук С.М. у семінарі-тренінгу 
“Особливості просвітницько-профілактичних занять 
з підлітками за програмою “Сходинки” 

Всесвітній міжнародний банк, Спільнота Самаритян, Міністерство соціальної політики 
СПІ № 16 Міжнародна практика, спрямована на 

реформування закладів інституційного догляду за 
людьми з інвалідністю. 

Участь директора та представника батьківської 
громади у семінарі-тренінгу «Стратегічне бачення, 
планування та реалізація заходів в контексті 
деінституалізації». 

Міжнародна благодійна організація «АСЕТ» 
ЗЗСО № 304 Пропаганда здорового способу життя. 

Профілактика шкідливих звичок 
Лекції для дівчат 9-11 класів 
Лекції для учнів 8-11 класів 



Міжнародний  жіночий правозахисний центр  «Ла Страда - Україна» 
ЗЗСО №304 Профілактика булінгу 

Безпека в Інтернете 
Тренінг для учнів 5-6 класів 
Лекція для учнів 7-8 класи 

Громадська організація «Індія клуб» 
ЗЗСО № 304 Країнознавство Листування 

Посольство Туркменії в Україні 
ЗЗСО № 235 Спільні заходи до дня пам’яті поета Махтумкулі Проведення літературного заходу в бібліотеці ім. 

Махтумкулі, покладання квітів до пам’ятника 
Махтумкулі, участь у шаховому турнірі у посольстві 
до дня пам’яті Махтумкулі 

Представництво міжнародної освітньої групи Пірсон Ед’юкейшн (Велика Британія) – група освітніх партнерів Пірсон ТОВ «Дінтенрнал-
книга» та ТОВ «Естуа» 

ПЗНЗ «Гімназія «Апогей»  Створення системи викладання англійської мови 
з урахуванням інтересів і побажань учнів та 
профілю навчального закладу; 
апробація сучасних британських підручників, 
новітніх технологій навчання англійської мови. 

Створення  на базі навчального закладу Центру з 
підготовки до міжнародних мовних іспитів; 
надання учням із високим рівнем володіння 
англійською сертифіката міжнародних мовних 
іспитів Пірсон. 
Участь у спільних міжнародних проектах. 

Київська гімназія № 287 Створення системи викладання англійської мови 
з урахуванням інтересів і побажань учнів та 
профілю навчального закладу; 
апробація сучасних британських підручників, 
новітніх технологій навчання англійської мови. 

Участь педагогів у семінарах, тренінгах. У рамках 
угоди про співпрацю проведено  низку уроків 
носіями мови. 

Посольство Китайської Народної Республіки 
Київська гімназія східних мов № 1 Розвиток культурно-мовних компетенцій учнів, 

що навчаються китайської мови в урочний та 
позаурочний час 

19.01 – участь в урочистому прийомі з нагоди 
Нового року за східним календарем, організованого 
торгово-промисловою асоціацією Україна-Китай 
25.01 – відзначення Нового року за Східним 
календарем за участі секретаря з питань освіти 
Посольства КНР 
30.01 – участь у благодійному концерті компанії 
Хуавей 
Участь у Днях культури Китаю в Україні під 
патронатом товариства китайського земляцтва в 
Україні 
25.04 – Всеукраїнський відбірковий тур до 
Міжнародного конкурсу знавців китайської мови 
«Китайський міст» 



01.10 – участь в офіційному прийомі з нагоди Дня 
утворення КНР 
16.10 –  прийом делегації Цзілінського університету 
(м.Чанчунь, КНР) на 
чолі з директором інституту філології, 
професором СюйЧженкао.  
05.11 – прийом делегації на чолі з президентом 
Лімінського професійного університету міста 
Чуаньчжоу  паном Ван Сунбай. 

Посольство Японії 
Київська гімназія східних мов № 1 Розвиток культурно-мовних компетенцій учнів, 

що навчаються японської мови в урочний та 
позаурочний час 

22.02 – участь у майстер-класі зі створення 
анімаційних малюнків у рамках японської виставки 
медіа-мистецтва Канадзава Маюко в Україні 
12.12 – участь в офіційному прийомі з нагоди Дня 
народження Імператора 

Посольство Республіки Туреччина 
Київська гімназія східних мов № 1 Розвиток культурно-мовних компетенцій учнів, 

що навчаються турецької мови в урочний та 
позаурочний час 

23.04 – церемонія нагородження в інституті Юнуса 
Емре Турецька Республіка в Украйні переможців 
творчих конкурсів, присвячених Дню Дітей в 
Туреччині 
04-06.05 – перегляд фільмів під час проведення днів 
турецького кіно, кінотеатр «Київ» 
11.06 – тематичний концерт «Музика, на яку 
надихнула Роксолана» на запрошення Посла 
Туреччини в Україні 
28.10 – участь в офіційному прийомі з нагоди Дня 
Республіки Туреччина 

Посольство Ісламської Республіки Іран 
Київська гімназія східних мов № 1 Розвиток культурно-мовних компетенцій учнів, 

що навчаються перської мови в урочний та 
позаурочний час 

11.02 – участь в офіційному прийомі з нагоди Дня 
Перемоги Революції 
12.02 - концерт іранської народної музики у 
Національній філармонії України 
21.03 – святкування Міжнародного Дня Новруз 

Посольство Республіки Індія 
Київська гімназія східних мов № 1 Розвиток культурно-мовних компетенцій учнів, 

що навчаються мови гінді в урочний та 
позаурочний час 

26.01 – участь в офіційному прийомі з нагоди Дня 
Республіки 
04.06 – зустріч із дружиною Посла Індії 
23.06 – участь у Міжнародному дні йоги на 



Хрещатику 
Посольство Республіки Корея 

Київська гімназія східних мов № 1 Розвиток культурно-мовних компетенцій учнів, 
що навчаються корейської мови в урочний та 
позаурочний час 

10.03 – участь у Дні корейської культури в Україні 
16.02 – участь у виставці з нагоди проведення 
Олімпіади 2018 у Пхьончані, Південна Корея 
10-15.09 участь директора в міжурядовій освітній 
делегації України в Республіці Корея 
03.10 – участь в офіційному прийомі з нагоди 
відзначення Дня Нації 

Ліга Арабських держав – Посольства арабських країн 
Київська гімназія східних мов № 1 Розвиток культурно-мовних компетенцій учнів, 

що навчаються арабської мови в урочний та 
позаурочний час 

25.01 - участь в офіційному прийомі Посольства 
Кувейту з нагоди відзначення Національного Дня 
05-07.02 – участь у Днях культури Кувейту колонна 
зала КМДА 
21.03 – святкування Міжнародного дня Новруз 
24.04 – участь в офіційному прийомі Посольства 
Лівії 
05.09 – участь в офіційному прийомі з нагоди 
відзначення Національного Дня Саудівської Аравії 
01.11 - участь в офіційному прийомі посольства 
Алжиру з нагоди Дня Революції  
15.11 - участь в офіційному прийомі посольства 
Палестини з нагоди Дня Незалежності 
02.12 - участь в офіційному прийомі посольства 
ОАЕ з нагоди Дня Республіки 
18.12 - участь в офіційному прийомі посольства 
Катару з нагоди Дня заснування Держави 

Kinderdorf Pestalotzzi 
НВК «Святошинська гімназія» Европейські питання Міжнародний молодіжний форум EYFT 2018, місто 

Троген, Швейцарія 
eTwinning Plus – програма eTwinning в рамках Східного партнерства Європейського Союзу 

НВК «Святошинська гімназія» Міжнародні проекти «Fashions of Countries, Times and People» Створення 
креативних костюмів та дослідження моди країн та 
часів. (6-7 класи) 
«ART Autographs» 
Дослідження життя та творчості видатних 
художників сучасності. (7 клас) 
«Let’s Celebrate Christmas in Europe» eTwinning. 



Обмін враженнями про різдвяні свята, відео-
конференції з партнерами, обмін листівками. (7-11 
класи) 
«Let’s Go Together To Europe» eTwinning. 
Дослідження європейських країн, їх культури, 
прапори та історичну спадщину. Відео-конференції. 
(7-11 класи) 
«Tell Me About Your Christmas» 
Дискусії про Різдво у країнах-партнерах, відео-
зустрічі, листування та спілкування онлайн. (7 клас) 
«Alohomora!» Міжнародний проект заснований на 
історіі про Гарі Потера. (8 клас) 
«Action»  
Міжнародний проект, який базується на 
театральному мистецтві і має за мету 
удосконавлювати англійську мову. (8 клас) 
And God said: "Let there be PEN!" 
Проект про креативне письмо (10 клас) 
«The world of children's dreams» 
Проект про улюблені книжки і казки (8 клас) 

Солом’янський район 
Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна» 

СЗШ № 54 Міжнародний жіночий правозахисний центр  
 «Ла Страда-Україна» -просвітницька діяльність 

Лекції, тренінги  для учнів, вчителів, батьків 

Асоціація «Україна – Куба» 
СШ № 64 1. Участь у заходах Асоціації дружби «Україна-

Куба» згідно плану Асоціації. 
Представники Асоціації беруть участь у 
культурних заходах на базі школи, надають 
художню літературу та підручники, надають 
адреси для листування 

1. Виставки, проекти, зустрічі, кінофестивалі, круглі 
столи, конкурси поезії, малюнків. 
 

Посольство Куби в Україні 
СШ № 64 Посольство Куби в Україні Перегляд і обговорення художніх та 

документальних фільмів. 
Міжкультурний центр іспанської мови «28 Паралель» 

СШ № 64 Освітньо-культурна, просвітницька діяльність Участь у тематичних заходах. 
Презентація Чілі, чілійської літератури до конкурсу 
чілійської поезії. Зустріч з представниками 



видавництва «Макондо» Ольгою Сотело та 
Мариною Марчук. 

Посольство Іспанії  в Україні 
СШ № 64 Посольство Іспанії в Україні Участь у VІ конкурсі-фестивалі шкільного театру 

іспанською мовою в Україні. Вистава Франсіска 
Хав’єра  Бернада Моралеса «Повідомлення». 

Посольство Мексики  в Україні 
СШ № 64 Посольство Мексики в Україні Участь у Міжнародному конкурсі дитячого малюнка 

«Це моя Мексика». 
Посольство Аргентини в Україні 

СШ № 64 Посольство Аргентини в Україні Семінари з літератури Аргентини, започатковані 
Лідією Перес Алонсо, дружиною Посла Аргентини.  
Відеоконференції з Аргентини. 

Консульство Болівії в Україні 
СШ № 64 Консульство Болівії в Україні Участь у тематичних заходах. Зустрічі з 

представниками Консульства. 
Асоціація «Чернобілеко Умеак(«Діти Чорнобиля»)», м.Більбао, Країна Басків, Іспанія 

 Зустріч з представниками благодійної організації 
«Чернобілеко Умеак («Діти Чорнобиля»)» 

Освітньо-культурна діяльність 

Oxford International 
СШ № 115 Навчальна програма в мовній школі м. Хоршен 

(Англія) 
 
Навчально-екскурсійна освітня програма в 
м.Лейпциг (Німеччина) 

Серпень 2018 року; уроки з англійськими 
викладачами, створення різноманітних спільних 
проектів; удосконалення навичок спілкування, 
поглиблення  країнознавчих знань учнів. 
25.03.2018-01.04.2018року 

Товариство приятелів України, Республіка Польща 
Ліцей № 144 ТПУ (Товариство приятелів України), Республіка 

Польща 
Зустрічі з представниками організації в Польщі під 
час візитів українських учнів і вчителів у Польщу. 

Польсько-українська рада обмінів молоддю, 
Республіка Польща 

Грантова підтримка проекту «З минулого-в 
сучасність, або Українсько-Польська кухня» 
Співробітництво в рамках проекту. 

Центральне управління освіти за кордоном, м.Кьольн Федеративної Республіки Німеччина 
СШ № 149 Центральне управління освіти за кордоном 

(зустрічі з фахівцем  -консультантом німецької 
мови, як іноземної – паном Крістоффом Єггле) 
Співпраця в рамках DSD – проекту: викладання 
іноземної мови вчителем з Німеччини з метою 

Участь вчителів у семінарах; підготовка учнів до 
DSD – іспиту; складання іспиту 



підготовки учнів до  DSD – іспиту; методична 
допомога вчителям; забезпечення необхідною 
учбовою літературою з метою успішного 
складання іспиту. 

Громадська організація Global Office – Go Global, Велика Британія 
СШ № 173 Ініціатива громадської організації Global Office – 

Go Global 
Проект GoCamp: 
1.Конкурс творчих відеопроектів (січень 2018)   
2.Літній мовний табір 2018 за участі волонтера 
GoCamp Рея Рокхіла (США) 

Міжнародний освітньо-методичний центр Dinternal Education, Велика Британія 
СШ № 173 Міжнародний освітньо-методичний центр 

Dinternal Education (школа - партнер Пірсон) 
1.Науково-методичні семінари для вчителів 
2.Демонстраційні уроки для учнів старших класів 
3.Іспити PTE: рівні Young Learners, A-1, A-2, В1 та 
В2 (грудень 2018 - 43 учня) 
4. Участь вчителя англійської мови Вітковської Л.В. 
у заході, присвяченому 10-річчю PTE. Презентація 
«Школа-партнер - історія успіху» 

Міжнародна громадська молодіжна організація «AIESEC» 
СШ № 173 Міжнародна громадська молодіжна організація 

«AIESEC» 
Стажування волонтерів з Туреччини 

1. Освітній проект «Гендерна рівність» для 
учнів 8-11 класів (15.01.18-25.02.18) 

2. Освітній проект «Цілі ООН: проблеми 
екології» для учнів 8-11 класів (січень 2019) 

Міжнародна громадська організація «Школа рівних можливостей» 
СШ № 187 Тренінги; гендерний інтерактивний театр за 

участі учнів та вчителів 
Участь в акції «16 днів проти гендерного 
насильства» 

Громадська організація «Словацький дім Україна» м. Київ 
СШ № 187 Культурно-просвітницька діяльність Фестивалі, конкурси, зустрічі, свята, тижні активних 

дій, щорічне святкування Дня Словаччини 
Грецький культурний центр «Зорбас» м. Київ 

СШ № 187 Робота гуртка грецького танцю «Зорбас»; 
Зустрічі з Президентом Грецького культурного 
центру «Зорбас» О. Шайтан 

Участь учнів школи в міжнародних фестивалях 
України та Греції 

Міжнародна громадська організація «Школа рівних можливостей» 
Гімназія «Міленіум» № 318 м. Києва Освітньо-культурний; просвітницький Тематичні театральні постановки (Міжнародна 

громадська організація «Школа рівних 
можливостей») 

Шевченківський район 



Волонтерська організація La strada 
Гімназія НПУ імені М.П.Драгоманова Освітньо-культурний; просвітницький Зустріч учнівського самоврядування 

Шевченківського району в 102 ЗЗСО «Безпечний 
інтернет» 

Представництво «Макмілан» в Україні, Великобританія (при підтримці Посольства Великобританії в Україні, 
Британської Ради 

Гімназія НПУ імені М.П.Драгоманова Освітньо-культурний; просвітницький 1. Он-лайн семінари для вчителів англ.мови 
(щомісяця) 
2. Використання НМК у навчальному процесі 

Співпраця з компанією Магнолія Тв 
Гімназія НПУ імені М.П.Драгоманова Освітньо-культурний; просвітницький Тренінги лекції для учнів Шевченківського району 

Булінг серед нас 
Міжнародний освітньо-методичний центр Dinternal-Book 

Гімназія НПУ імені М.П.Драгоманова Освітньо-культурний; просвітницький Вебінари для вчителів англійської мови Plan Your 
Perfect Vocabulary Lesson. Plan Your Perfect Speaking 
Lesson  

International House 
Гімназія НПУ імені М.П.Драгоманова Освітньо-культурний; просвітницький Розмовний клуб для дорослих батьків та вчителів 

Міжнародний освітньо-методичний центр Dinternal-Book та Cambridge English Language Assessment 
Спеціалізована школа №57 з поглибленим 
вивченням англійської мови 

Освітньо-культурний; просвітницький Exam Preparation and Pretesting Center  Відвідування 
семінарів, майстер класів та вебінарів 

Cambridge English Language Assessment, Всеукраїнська асоціація культур і традицій Китаю,  Німецький культурний 
центр "Widerstrahl" 

ЗЗСО№25 Освітньо-культурний; просвітницький Exam Preparation and Pretesting Center, спільні заходи 
в рамках шкільного Міжнародного клубу 
"SkyWorld" 

Представництво «Макмілан» в Україні, Великобританія (при підтримці Посольства Великобританії в Україні, 
Британської Ради) 

Ліцей "Універсум" Освітньо-культурний; просвітницький 1.Он-лайн семінари для вчителів англ.мови 
(щомісяця). 
2.Використання НМК у навчальному процесі. 
3. Осіння Macmillan Conference 

EST Global (США) - "Міжнародний Союз Молоді" (Чехія) - Kings Education (Великобританія) Співпраця з компанією 
Магнолія Тв 

Ліцей "Універсум" Освітньо-культурний; просвітницький 
1. Онлайн та очні тестування учнів з англійської 

Тренінги лекції для учнів Шевченківського району 
Булінг серед нас 



мови.  
2. Участь у Міжнародній олімпіаді з англійської 
мови серед учнів 8-11 класів "Generation MSM - 
покоління, спрямоване у майбутнє". (березень-
квітень) 

Фінська компанія Konecranes Україна 
Школа І-ІІІ ступенів №169 Освітньо-культурний; просвітницький Проект "Пізнаємо світ"; проведення змагань з 

флорболу; Speaking club 
Посольство Німеччини в Україні . Напрямки: освітньо-культурний та інформаційний 

Спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів № 53 з 
поглибленим вивченням німецької мови 

Освітньо-культурний; просвітницький Зустрічі з працівниками посольства. Жовтень 2017 - 
спільний захід "Der deutsche Garden" 

Інститут Гете в Києві. Напрямки:освітньо-розвиваючий, культурний 
Спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів № 53 з 
поглибленим вивченням німецької мови 

Освітньо-культурний; просвітницький Вересень-жовтень 2017 - участь в заходах, 
присвячених Дням Німеччини в Україні. Участь в 
проекті "Молодь веде дебати" Відвідування 
семінарів, майсер-класів 

Центральне управління у справах освіти за кордоном, Німеччина. Напрямки: освітній. 
Спеціалізована  школа І-ІІІ ступенів № 53 з 
поглибленим вивченням німецької мови 

Освітньо-культурний; просвітницький Участь у семінарах, конференціях. Вересень 2017-
конференція заступників директорів шкіл DSD, 
Підготовка до екзамену та складання екзамену DSD 
І, DSD ІІ. Участь учителів  в курсах підвищення 
кваліфікації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
 

Інформація про діяльність євроклубів, осередків дружби 
№ з/п Заклад освіти Назва 

євроклуб
у 

Дата  
створ
ення 

ПІБ 
контактн

ий 
телефон 
відповіда

льної 
особи 

Напрями роботи Заходи, проведені у 2017 році 

Голосіївський район 
1.  Спеціалізована 

школа І-ІІІ 
ступенів з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 
№ 15 міста Києва 

«Ми в 
Європі» 

2005 Кузнєцова 
Є.Г., 
 

Співпраця з носіями іноземної 
мови (Англія). 
 

Круглий стіл «Європейська освіта в Україні».  
Конкурс малюнків до Дня Європи. 

2.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 
№ 44 міста Києва 

 «Діалог 
культур» 

2000 Береза 
О.М., 
Левченко 
А.М., 
Гриценко 
О.Ю., 
 

Знайомство з історією, 
культурою, національними 
традиціями народів світу (збір 
інформації з історії та культури 
іншомовних країн, проведення 
заходів до знамених дат); 
встановлення дружніх звязків 
між школярами різних держав 
(листування, інтернет 
спілкування тощо), організація 
європейських днів у школі, 
постановка творів зарубіжних 
авторів англійською мовою, 
проведення круглих столів, 
конференцій тощо. 

Участь у конкурсі «Діалог держав». Круглі 
столи на теми: «Роль іноземних мов в 
сучасному житті», «Євросоюз Європейський 
парламент, Інтеграція України», «Міжнародне 
спілкування за допомогою новітніх 
технологій», «Англійська мова – мова 
міжнародного спілкування», «Україна – США 
культурні діалоги без кордонів».  
Презентація проектних робіт учнів 7, 8 класів. 
 

3.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів з 
поглибленим 

Клуб 
«Співдруж
ність» 
 

2017 Мамушева  
Г.М. 
 

Мир і права людини 
Вивчення світових проблем і 
роль системи ООН в їх 
урегулюванні. 

26 січня 2018 року – Бінарний урок до 
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 
під патронатом представництва ООН в 
Україні. 



вивченням 
англійської мови 
№ 85 міста Києва 

Інші країни і культури 
(міжкультурне 
взаємозбагачення). 

Травень, жовтень 2018 року - «Мости 
дружби», спілкування з учнями і вчителями 
школи № 135 ім. Г. Степаняна, місто Єреван 
(Вірменія). 
Жовтень 2018 року – на відзначення Дня 
Організації Об’єднаних Націй- шкільний квест 
для учнів 8-10 класів «Цілі сталого розвитку». 
Травень  2018 року - до дня Європи – диспут 
клуби старшокласників. 
Грудень 2018 року – відкрите засідання клубу з 
учнями та студентами з  Кореї. 

4.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів з 
поглибленим 
вивченням 
української мови 
та літератури № 
87 імені О.П. 
Довженка  
міста Києва 

«Evroclab 
87» 
 

2015 Малюк 
О.В.,  
 

Дослідження потреб молоді у 
сфері європейських знань; 
створення форуму обміну ідеями, 
пов'язаних із європейською 
тематикою; 
планування європейських 
проектів для школи; 
ініціювання європейської 
співпраці школи; 
інформування про можливості, 
які пов'язані з європейським 
ринком освіти і праці. 

Відкрите інтерактивне  заняття для учнів 5-7 
класів на тему «Чарівний потяг. Подорож 
країнами Європи»,  
06 листопада 2018 року. 
Пізнавальна гра «Хто знає Європу?», 15 травня 
2018 року. 

5.  Спеціалізована 
школа з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 
№ 92  
імені Івана 
Франка  
міста Києва   

«Всесвіт» 2002 Осипенко 
Т. В.,  
 

Ознайомлення з історією, 
культурою та географією 
європейських країн; 
ознайомлення з знаменними 
датами, святами культурними 
подіями в Європі; 
виховання учнів у дусі спільних 
європейських цінностей, 
встановлення партнерських 
стосунків із європейськими 
молодіжними неполітичними 
організаціями; виховання 
толерантності; налагодження 
контактів з іншими 
європейськими клубами в 
Україні та за кордоном; 

Участь учнів школи 
на День відкритих дверей в посольстві 
Німеччини. 
Участь учнів школи в інформаційному заході 
«Міст до вищої освіти в Німеччині» (Гете 
інститут). 
22.03.2018 знайомство з Туреччиною. Зустріч 
із турецькими студентами. 
28.09.2018 похід учнів школи до Британської 
Ради та Гете інституту, участь у заходах до 
Європейського дня мов. 



проведення мовних пробних 
уроків для молодшої школи, які 
не вивчають німецьку мову; 
заохочення учнів до вивчення 
іноземних мов; 
організація тематичних 
презентацій, проектів, конкурсів 
європейської поезії. 

6.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів з 
поглибленим 
вивченням 
французької мови 
№110 імені К. 
Гапоненка 
міста Києва 

«Глобус» - 
клуб 
інтернаціо
нальної 
дружби 

2005 
рік 

Краснокуц
ька В.П., 
 

Координація співпраці учнів 
школи з Французьким 
культурним центром, участь 
учнів у заходах. 
Організація роботи клуба, як 
майданчика для зустрічі з 
носіями, мов. 
Листування. 

Протягом 2018 року відвідування учнями 
школи заходів, організованих французьким 
культурним центром: художні виставки, 
перегляд кінофільмів, зустрічі з послом і 
робітниками посольства Швейцарії.  

7.  Еколого-
природничий 
ліцей № 116 міста 
Києва 

«Нове 
покоління» 

2017 Сіряк С.В.,  
тел.  

Знайомство з країнами ЄС; 
підготовка доповідей, перегляду 
фільмів про особливості 
європейської культури та освіти. 

Відзначення Дня Європи (травень): 
Презентація «Європа – наш спільний дім»; 
заочна екскурсія «Парад країн Європи». 

8.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів з 
поглибленим 
вивченням 
іноземних мов № 
220 міста Києва 

«Єдність» 
 

2002 Ткач Ю.Б.,  
 

Орієнтація на навчання 
іноземних мов як засобу 
спілкування; розширення знань 
учнів про культуру, освіту, 
звичаї країн, мова яких 
вивчається; формування в молоді 
організаторських навичок; 
виховання дітей та учнівської 
молоді в дусі миру, дружби; 
формування позиції справжнього 
громадянина, який живе 
турботами свого краю. 

Святкування Дня Європи (травень): 
презентація проекту «Deutsche Sprache.Знай 
більше»; 
відкрите засідання євроклубу на тему «Мови 
Європи»; 
спецвипуск інформаційного вісника 
євроклубу; 
проект «Калейдоскоп прапорів», конкурс 
малюнків (3-4-ті класи); 
конкурс «Європа вражає» (7 класи); 
майстер-клас для учнів молодшої школи 
«Німецьку мову вчити легко і весело!»; 
ранковий флешмоб «Дружба нас єднає. 
Багатомовна Європа» (6-9-ті каси); 
гра-подорож європейськими країнами 
«Галопом по Європах» (5-ті класи); 
музична вікторина «Євро-хіти»( 8-11-ті клси) ; 
Святкування Дня європейських мов 



26.09.2018: 
гра-руханка «Знайди і запам’ятай: прапори 
Європи» для учнів 1-х класів; 
мовний флешмоб «Багатомовна Європа» (2-4-
ті класи); 
вікторини «Євро-бліц» (5-9-ті класи); 
інформаційний вісник «Парад мов» (10-11-ті 
клси); 
07.12. Aнтикорупційний урок «Суд над 
корупцією». Засідння круглого столу «Права 
дітей. Цінності у дії». 

9.  Спеціалізована  
школа I-III 
ступенів з 
поглибленим 
вивченням 
української мови 
та літератури № 
260 міста Києва 
 

«Планета» 2010 Улановська 
Т. Л., 

Залучення учнів школи до участі 
у міжнародних конкурсах. 
Висвітлення особливостей 
культури та традицій 
європейських країн у шкільній 
пресі. 
Підготовка та презентація 
творчих робіт класних 
колективів про країни Європи. 
Екскурсії в Європейські країни в 
разі погодження із батьками 
школи. 
 

Свята англомовного світу (жовтень). Виставка 
малюнків «Європейський калейдоскоп» 
(жовтень). Районний етап  Міжнародного 
фестивалю – конкурсу дитячо-юнацької 
журналістики « Прес – весна на Дніпрових 
схилах» (лютий – березень). Конкурс 
природничий «Колосок» (квітень). Випуск 
стіннівки  про культуру та традиції країн 
Євросоюзу (травень). 

10.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів з 
поглибленим 
вивченням 
французької мови 
№269 міста Києва 

«Марпен» 2008 Лактіонова 
О.О., 

Листування з однолітками  за  
кордоном; участь у міжнародних 
проектах; 
інформування  - випуск стінгазет, 
шкільних бюлетенів, 
присвячених європейській 
тематиці; 
організація заходів на 
європейську тематику. 
 

18.01.2018 - Зустріч з викладачем французької 
мови Емілією Войтенко в унівеситеті 
ім.Т.Г.Шевченка «Навчання у Франції. 
Отримання подвійної освіти». 
24-31.01.2018 - Відвідування кінотеатру 
«Київ», участь у «Вечорах французького кіно». 
31.01.2018 - Зустріч з викладачем англійської 
мови Олексою Довганом, який працює в Китаї 
в рамках обміну досвідом викладання 
іноземної мови за кордоном. 
08.09.2018 - «День відкритих дверей – свято 
Французького університету в Україні». 
15.09.2018 – Відвідування освітнього 
фестивалю «Маркет мов». 
30.09.2018 – Відвідування «Європейського дня 



мов». 
Жовтень 2018 року – Реєстрація на конкурс з 
французької мови «Lingua Fortuna». 
27.10.2018 – Відвідування Фестивалю культур 
народів світу. 
13.10.2018 – Участь у міжнародному турнірі за 
регбі за «Кубок Посла Франції в Україні» (І 
місце). 
14.11.2018 – Проведення VIII Всеукраїнського 
конкурсу з французької мови «Галлус». 
17.11.2018 – Відвідування виставки «Освіта за 
кордоном» («Освіта та кар’єра»). 
10.12.2018 – Урок-дискусія з Monsieur Gabriel 
Duplot на тему «Ким я себе бачу в 
майбутньому». 
12.12.2018 – Проведення дев’ятого 
Всеукраїнського конкурсу з англійської мови 
«Гринвіч». 

Дарницький район 
11.   СШ №113 «Friendship

» 
2007 Кузьмич 

Т.Ю., 
ЗДВР, 
вчитель 
іноземної 
мови 
 

- налагодження Інтернет зв’язку з 
однолітками за кордоном, 
- участь у міжнародних 
конкурсах, програмах, 
- проведення мистецьких заходів 

- екскурсії англійською мовою в Музеї Родини 
для представників делегації США; 
 - Проведення круглих столів до дня ООН; 
- Участь у дитячому конкурсі «Прес-весна на 
Дніпровських схилах» 
- Проведення Дня Європи в школі; 
- Вистава шкільного театру «Олімп» за 
мотивами англійських казок; 
- Концерт до дня Європи «Співаємо мовами 
світу» (травень, 2018); 
- шкільний конкурс «Вірші Т. Шевченка 
мовами світу»( лютий, 2018); 

12.  СШ №127 «Дружба» 2008 Грищенко 
Т.В., 
вчитель 
історії 

Обмін інформацією, досвідом 
роботи з партнерами, організація 
поїздок, зустрічей. 
Проведення виставок, 
презентацій, вечорів 
європейської поезії, наукових 
конференцій, дебатів, конкурсів 
про Європу і Євросоюз. 

Конкурс дитячого малюнку «Чарівний світ 
Європи» (28.09.2018); 
Інформаційна година «Культурна спадщина 
європейських держав» (12.10.2018); 
 



13.  Гімназія  
№ 261 

«Зірковий 
обрій» 

2011  Квач Ю.А., 
вчитель 
зарубіжної 
літератури 

Ознайомлення з культурою 
народів Європи, організація 
екскурсійних подорожей до країн 
Європи. 

Квест «Країнами Європи» (до Дня Європи) 
Єврофест (фестиваль культур) (жовтень) 
Фотовиставка «Моє європейське літо» 
(вересень) 

14.  Гімназія №267 «Планета» 2003 Шевченко 
Ю.В., 
вчитель 
іноземної 
мови 

Засідання клубу, свята, 
фестивалі, конференції, 
конкурси, презентації проектів. 
 

Запровадження міжнародної навчальної 
програми в рамках Східного партнерства 
Європейського Союзу e-Twinning Plus: 
Реалізація інтегрованого благодійного проекту 
«Be thankful. Будь вдячним» (захист лютий); 
міжнародного проекту «Різдвяний настрій - 
Christmas» (січень); 
інтегрованого проекту «Happy Birthday, Teddy 
Bear!» (грудень); 
Ведення електронного журналу “View”. 

15.  СШ№274 «Friend 
Abroad» 

2013 
 

Олійник 
Н.А., 
вчитель 
іноземної 
мови 

Сприяння ознайомленню, 
спілкуванню та культурному 
обміну учнів з однолітками з 
інших країн. 

Декада іноземних мов (квітень), 
Історичний калейдоскоп «Права дитини по 
європейські» (листопад). 

16.  Школа І-ІІІ 
ступенів №284 

«Дружба» 2005 Матюша 
О.Б, 
вчитель 
іноземної 
мови 

Розвиток та самореалізація учнів 
на шляху до євроінтеграції 
України.  

Творчий вечір “Saint Valentine’s Day” для учнів 
8-х класів; 
Брейн-ринг “Whаt Do You Know About Great 
Britain?” для учнів 10-х класів; 
Конкурс “Miss English”, для учнів 7-9 класів; 
Конкурс “Mister and Miss Winter” для учнів 3 
класів; 
Конкурс малюнків та віршів “I Love ABC” для 
учнів 1-2-х класів; 
Конкурс творчих проектів “Saving the 
Environment” для учнів 10-11-х класів. 

17.  СШ № 291 «Сузір’я» 2007 Людвичен
ко С.В., 
вчитель 
німецької 
мови 

Просвітницька робота з питань 
євроінтеграції,  
історії створення та діяльності 
Євросоюзу, 
участь у міжнародних проектах. 

Позакласний захід у спосіб сюжетно-рольових 
ігор англійською мовою за темою «A cruise 
around Mediterranean» у рамках проекту 
Євроклубу «Переваги безвізу» (09.11.2018); 
Участь у Конференції до Всесвітнього дня міст 
у гімназії «Діалог» з учнями 8-9-х класів(29 
учасників). Виступ із проектами «Київ 
європейський» (21.11.2018). 

18.  СШ №296 «Планета» 1999 Козоріз Знайомство з історією, Парад улюблених персонажів творів 



Г.І., 
вчитель 
іноземної 
мови 

культурою, національними 
звичаями народів світу, основами 
міжнародних відносин, вивчення 
ділового етикету. 

англійських письменників. (лютий), 
Інтелект-шоу «Німецькі винахідники» 
(квітень), 
Квест до Європейського дня мов (вересень); 
Свято німецької казки (листопад); 
Інтерактивна гра «Ми учасники фестивалю 
Толвуд у Мюнхені». До 30-річчя заснування 
фестивалю (жовтень) 
Свято «Веселий місяць року» (грудень). 

19.  Ліцей №303 «КОЛУМБ
» 

2006 Пархомчук 
В.В., 
вчитель 
іноземної 
мови 

Розширення знань учнів про 
країни світу, про діяльність 
молодіжних організацій  

-Робота в проекті «Екологія і світ» (протягом 
року); 
- Інтелект-турнір «Європі: вчора, сьогодні, 
майбутнє…» (травень); 
- Презентація країн світу «Вінок дружби» 
(листопад). 

20.  СШ №305 «Euro 
Club» 

2013 Мешко 
Т.Л., 
вчитель 
іноземної 
мови 

Виховна, розвивальна, 
інтерактивна, 
проектна, святкування Дня 
Європи, взаємодія з 
міжнародними організаціями 

22.05.2018 – учнівська конференція «Актуальні 
питання європейської інтеграції України»; 
21.12.2018 -засідання «Євроклубу» на тему 
«Підсумки року в державному контексті» 

21.  СШ№314 «Євросвіт» 2004  Порокопен
ко Т.М, 
вчитель 
англійської 
мови 

Поширення інформації про ЄС 
серед учнів; 
Проведення зборів, зустрічей, 
конкурсів і конференцій з метою 
обговорення актуальних проблем 
щодо ЄС. 

Випуск шкільних газет до Дня св. Валентина 
та Різдва;  
Творчий захід «Україна має талант» в рамках 
святкування Дня Європи (19.05.2018); 
Вікторина-подорож «Ласкаво просимо до 
Німеччини!» (16.05.2018); 
Святковий квест до Дня всіх святих 
(27.10.2018); 
Різдвяний концерт «Різдво в Європі» 
(21.12.2018). 

22.  Гімназія №315 «TERRA» 2004 Шатрова 
В.Л., 
вчитель 
іноземної 
мови 

Організація та проведення 
круглих столів, дискусій, 
конкурсів, заходів та вистав. 
Вивчення історії та культури 
країн Європи. 
Виготовлення стіннівок, 
проведення фото-виставок. 
Святкування визначних дат. 

- тематична конференція «Професійна освіта в 
Європі»  (22 січня); 
- Святкування Дня Святого Валентина (14 
лютого); 
- Свято французької мови (20 лютого); 
- Конкурс поезії англійською мовою (18 
квітня); 
-Країнознавча вікторина з англійської мови (22 
квітня); 



- Свято «Хелоуін» для учнів 5-7 класів;  
- Огляд проектів «Свята Німеччини» 
(листопад); 
- Конкурс зарубіжних країн (грудень). 

23.  СШ №316 «Співдруж
ність» 

1997  Пожарська 
Г.Ю., 
вчитель 
англійської 
мови, 

Ознайомлення з традиціями, 
культурою, історією 
англомовних країн 

- Круглий стіл «Освіта Великобританії» 
(08.10.2018); 
- Конференція «Британський театр. Вільям 
Шекспір» (26.11.2019); 
- Театралізоване дійство «Святкування Різдва. 
Святий вечір» (17.12.2018). 

24.  Гімназія №323 «Юний 
посол 
Миру». 

2006  Бабчинець
ка Ж. В., 
вчитель 
іноземної 
мови 

Вивчення культурного надбання 
Європи з метою створення 
сприятливих умов для реалізації 
особистісного потенціалу 
гімназистів, поширення 
інформації про Європейську та 
світову культурну спадщину, 
участь у міжнародних обмінах; 
поширення знань про міжнародні 
стандарти з прав людини, 
дитини. 

Участь в проекті «Юний посол миру» 
асоційованих шкіл ЮНЕСКО. 
Організація та проведення традиційного 
гімназійного свята-фестивалю пісні 
«Євробачення по - шкільному» для учнів 1-11 
класів (березень, 2019). 
Участь в сесії імітаційної рольової гри 
«Модель ЮНЕСКО» під назвою «Сталий 
туризм задля розвитку: на шляху до 
гарантованого споживку, справедливого 
суспільства, надійного збереження планети» в 
рамках ХІХ Всеукраїнській конференції для  
асоційованих шкіл ЮНЕСКО (лютий, 2018). 
Участь у ІХ всеукраїнській регіональній 
конференції старшокласників «Модель ООН. 
Київ-2018», присвячена 20-річчю Моделі ООН 
в Україні (березень, 2018). 
Участь у V конференції «Модель ООН. Юніор- 
2018» (травень, 2018). 

25.  Слов’янська 
гімназія 

«Імпульс» 2004 Забіяка 
Н.В., 
вчитель 
іноземної 
мови 

Розвиток молодіжної дитячої 
дипломатії , проведення 
фестивалів, тижнів активних дій, 
поширення інформації про 
Європейський Союз  

- Участь у міжнародній учнівській конференції 
«Вплив глобалізаційних процесів на мовну 
екологію українців» за участі студентів ВНЗ 
Німеччини, США та України (травень, 2018); 
-фестиваль до дня Європи «Європейська 
кухня» (8-10 кл., травень, 2018); 
- флешмоб «Голуби миру» (1, 11 класи до 
Міжнародного Дня миру, (вересень, 2018); 
-участь у I  міському Чемпіонаті з англійської 
мови «Київ заговорить англійською» за 



підтримки КМДА (листопад, 2018); 
-танцювальний фестиваль «ЄвроDance» (5-6-і 
кл., листопад, 2018); 
-пісенно-танцювальний конкурс 
«VoiceDanceFest» (7-8-і кл., грудень, 2018). 

26.  Скандинавська 
гімназія 

«Вікінг» 2005 Глотова 
Є.А. 
вчитель 
історії 

Поширення знань про Європу; 
інформування про інтеграційні 
процеси в Європі, засади 
функціонування Євросоюзу і 
Ради Європи 

- Зустріч із депутатом мерії м. Тампере 
(Фінляндія) п. Ілька Сассі (27.02.2018); 
- Зустріч з послом Норвегії п. Уле Т. 
Хорпстадом (19.03.2018); 
- Х ювілейна конференція старшокласників 
«Модель ООН: Сканді-2018» на тему: 
«Міжнародна кооперація як основний чинник 
досягнення цілей сталого розвитку». На гру 
приїхали 28 команд з різних закладів загальної 
середньої та вищої освіти столиці, а також 
молоді дипломати з Дніпра, Кропивницького, 
Мелітополя, Сєвєродонецька.  
У заходах конференції взяли участь 
представник Фонду ООН в галузі 
Народонаселення в Україні п. Каспер Пік, 
головний спеціаліст Департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти МОН України 
п. Оксана Коваленко, керівник освітнього 
напрямку БФ «Восток SOS» п. Юлія Кішенко, 
начальник відділу   контролю над озброєннями  
та її нерозповсюдженням   департаменту  
міжнародної безпеки МЗС України п. Катерина 
Біла. Спец-конференцію для молодих 
дипломатів провів радник із політичних питань 
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 
Україні п. Юзеф Ланг. Складовою конференції 
був дипломатичний бал. (29.11-01.12.2018). 

27.  Київська 
інженерна 
гімназія 

«KIG-
ADVENTU
RE» 

2015 Розвага 
Л.Р., 
вчитель 
іноземної 
мови 

Розвиток соціокультурних та 
інтеграційних зв’язків шкільної 
громади, вивчення мови історії 
та культури європейських 
народів, туристичні подорожі 

- Спільна культурно -освітня акція «HEALTHY 
LIFE» з міжнародною компанією ДАНОН; 
- Інтелектуальний квест «Discover Europe»; 
- Фестиваль-конкурс «Навколо світу». 

28.  Ліцей «Наукова 
зміна» 

«Speakers 
Corner» 

2002 Атамась 
О.В., 

-Проведення тематичних круглих 
столів, бесід; 

- Реалізація програми EDUKIDS (фокус-
група): 



заступник 
директора з 
НВР 

- Відзначення пам’ятних дат 
ЮНЕСКО; 
- Моделювання ООН. 
 

участь дітей у прийнятті рішень «що 
стосуються» для представлення у 
Європарламенті (червень, 2018): 
участь у заходах моніторингової комісії ООН в 
справах людини (10.12.2018): 
участь учня ліцею Євгена Коротченка у 
дитячому Європарламенті, Хорватія, м. Опато 
(жовтень, 2018); 
- Проведення спортивних змагань до 
Всесвітнього дня здоров’я (травень 2018р)  
- Проведення Дня Європи у ліцеї (19.05.2018) 
- День Європейських мов у ліцеї (вересень 
2018.) 
- Участь у грі  «Модель ООН»: 
в Скандинавській гімназії, гімназії № 167, 
гімназії №137; 
міжнародній грі «Модель ООН» Львівської 
групи суспільних ініціатив; 
Модель «ООН» в Йельскому університеті 
США (січень 2018). 

Деснянський район 
29.  Школа І-ІІІ 

ступенів №249 
«Європейс
ький 
клуб» 

01.09.2
017  

Дишлиук 
П.О. 

Надання молодому поколінню 
теоретичних знань про розвиток 
європейських країн та 
практичних умінь: адаптуватися 
до життя і навчання в різних 
країнах Європи, бути 
мобільними, соціально здібними, 
здатними до комунікації і 
захисту своїх прав 

Засідання “Європейський клуб “:”Україна 
країна європейських цінностей “. 
Інтелектуальне змагання “Галопом по Європі“. 
Заочна подорож з використанням 
мультимедійних презентацій «Стежками 
Європи». 
Святкування міжнародного Дня телебачення   

30.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №250 з 
поглибленим 
вивченням 
математики 

Гурток з 
міжнародн
ого 
співробітн
ицтва 
«Меридіан
» 

01.09. 
2017 

Антоненко 
В.П., 
вчителі 
іноземних 
мов, 
вчитель 
історії 
Ситник 
Е.В. , 

Співробітництво з іноземними 
партнерами в рамках чинних 
угод;  
обмін досвідом з організації 
навчально-методичної роботи, 
організація спільної роботи на 
базі взаємного і планомірного  
використання накопиченого 
досвіду в навчальній, 

Робота учнівського самоврядування «Сузір’я». 
Виготовлення макетів голубів до Дня миру. 
09.10-11.10 Інформування про оголошення 
2018 року Роком французької мови в Україні 
та проведення майстер-класу «Секрети 
французьких футбольних зірок» 
20.11 – Виставка-екскурсія «Україна та 
Франція крізь віки: від Анни Ярославни до 
Франсуа Олланда» 



заступник 
директора 
Потебня 
Л.П., 
соціальний 
педагог 
Григоренко 
Л.О. 

дослідницько-
експериментальній, позаурочній 
виховній діяльності; 
прийом іноземних фахівців та 
делегацій. 

05.12 – Проект учнів 7 класу «Загадкова 
Франція» 
12.12  – Інсценізація казок європейських 
письменників «Попелюшка», «Аліса в країні 
Чудес» 
15.12 – День англійської мови «English Day» 
21.12 – Участь у Всесвітньому Дні Гідності,  
проведенням серії відкритих уроків в 9 - х 
класах, з використанням учнівських плакатів, 
що відображали загрози людській гідності у 
Європі протягом ХХ ст. 

31.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №189 з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 
 

«Євроклуб
» 

01.09. 
2004  

Бондар О. 
Й. 

Оволодіння знаннями про 
Європу та Євросоюз. 
Підвищення культури учнів, 
розвитку їх естетичних та 
патріотичних почуттів. 
 

Січень 2018 
Засідання клубу на тему: «Європейські 
столиці. Пам’ятки історії та культури» 
Конкурс рефератів на тему «Європейські 
видатні особистості» 
Віртуальна екскурсія «Музеї Європи». 
Дискусія: «Внесок українців в європейську 
культуру» 
Лютий 2018 
Святкове засідання до Дня Святого Валентина. 
Конкурс на краще привітання 
Засідання Євроклубу: «Збройні сили України 
та Європи. Спільне і відмінне» 
Конкурс листівок «Весна в Європі». 
Підготовка до свята 8 березня 
Березень 2018 
Проведення заходу до Міжнародного жіночого 
дня. Конкурс віршів іноземними мовами 
Конкурс презентацій «Європейські свята» 
Збір інформації та підготовка до засідання 
«Гумор народів Європи» 
Квітень 2018 
Засідання клубу за темою: «Гумор народів 
Європи». Конкурс гуморесок «Європа 
сміється» 
Ознайомлення з історією святкування Дня 
Землі. Оформлення стінгазет. 
Засідання на тему: «Вивчаємо Європу: 



Туристичними стежками Європи» 
Травень 2018 
Підготовка до святкування дня Європи в 
Україні. Збір та поширення інформації про 
історію свята. 
Вересень 2018 
Всесвітній день надання першої медичної 
допомоги (13.09). Проведення інструктажів та 
майстер-класів. 
Міжнародний день Миру (21.09). 
Жовтень 2018 
Міжнародний день житла (06.10). Акція 
«Прибери та прикрась класну кімнату» 
Європейський День боротьби з торгівлею 
людьми (18.10) Круглий стіл «Работоргівлі – 
НІ!» 
Міжнародний день ООН (24.10). Живий 
журнал «Історія створення та діяльність ООН» 
Міжнародний день анімації (28.10) Конкурс на 
кращу анімовану візитівку шкільного 
Євроклуба 
Листопад 2018 
Міжнародний день толерантності (16.10) 
Круглий стіл «Вчимося жити у мирі та злагоді»  
День завоювання друзів (24.11) Акція «Знайди 
друга по листуванню» 
Грудень 2018 
День прав людини (10.12) Живий журнал 
«Знай свої права» 
Міжнародний день мігранта (15.12) Тематичні 
виховні години та засідання Євроклуба «Добро 
починається з людини» 
Святкове засідання Євроклубу з нагоди 
святкування Нового Року 

32.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №264 з 
поглибленим 
вивченням 

«Європейс
ька хвиля» 

02.09.2
013 

Коломієць 
Т.М. 

Оволодіння  вихованцями 
елементарними знаннями про 
Європу та Євросоюз шляхом 
підвищення їх культури, розвитку 
естетичних та патріотичних 

01.09.2018 - Дня знань: флешмоб вчителів та 
учнів «Ми – одна сім’я». 

10.09.2018- До Міжнародного дня грамотності: 
проведення диктантів; випуск телегазети. 

11.09.2018 – Відвідування виставки проектів 



англійської мови почуттів.-Шкільний обмін 
Вивчення міжнародного досвіду. 
Створення власних проектів. 

«Сучасні технології в робототехніці» 
17.09.2018 – До Міжнародного дня 

демократії: виховні години; 
інформаційний вісник. 

21.09.2018 -До Міжнародного дня миру : 
флешмоб «Голуб миру»; виховні години 
«Ми такі різні, але рівні»; телегазета; 

24.09.2018 – До дня партизанської слави: 
екскурсії до музеїв; 

17.09.-21.09.2018 – До днів європейської 
спадщини: проект «Європейська 
скарбниця»; проектна робота «Експедиція 
містами Німеччини»; 

26.09.2018 – До дня Європейських мов:  
підготовка міні-проектів. 

02.10. 2018 –  До Міжнародного дня боротьби 
проти насильства: виховні години; 

05.10.2018 – До міжнародного Дня працівників 
освіти: концертна програма. 

12.10. 2018 – До Дня українського козацтва: 
конкурс газет; виховні години. 

24.10.2018 –  До Міжнародного дня ООН: 
інформаційний вісник; виховні бесіди. 

09.11. 2018 – До Дня української писемності та 
мови: загальношкільний інформаційний 
проект «Крилаті вислови», конкурси , 
вікторини, квести. 

14.11.2018 - Ознайомлення з культурою 
Японії: традиційний одяг - кімоно; 
конкурс «Зачіски Японії». 

16.11.2018 – До Міжнародного дня 
толерантності: інформаційний вісник; 
виховні години; 

26.11.2018 – До дня визволення України  від 
німецько-фашистських загарбників: 
відвідування музею «Україна у Другій 
Світовій війні» 

26.11 – 30.11.2018 – Проведення фестивалю 
Європейських країн (5-7 класи); 



01.12.2018 – До Всесвітнього дня боротьби 
зі СНІДом: конкурс стіннівок і плакатів; 
бесіди. 

03.12. – 07.12.2018 – Заходи до Року 
французької мови в Україні ( учні 8-9 
класів): сторінки історії Франції; 
мистецтво та архітектура Франції; музика 
та виконавці Франції; кінематограф 
Франції; література Франції; мода 
Франції; фестивалі та свята Франції. 

10.12.2018 – До Дня прав людини: правові 
лекторії; конкурс плакатів. 

12.12.2018 – Проведення заходів, 
присвячених Німеччині: виступ учасників 
Євроклубу «Казкова Німеччина» 

13.12.2018 – Участь у благодійному 
Різдвя’ному шкільному ярмарку 
(допомога хворим дітям району та міста). 

19.12 .2018 Участь у шкільному конкурсі 
«Різдвяний ярмарок: різдвяний кошик; - 
різдвяна вікторина 

33.  Школа І-ІІІ 
ступенів №282 

«Культурн
а 
спадщина» 

01.09. 
2016 

Александр
ов О.В. 

Знайомство з традиціями Грузії День учителя в Грузії.  
День матері в Грузії. 
Новорічні свята в Грузії. 
Районний конкурс-представлення країни 
Грузія. 

34.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів 
№251імені Хо Ши 
Міна з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

Євроклуб 
«Меридіан
» 

01.09. 
2006 

Скульська 
О.В. 

Ознайомлення з культурою, 
традиціями європейських країн, 
організація і проведення заходів 
до міжнародних визначних дат 

Січень День інформування «Крокуймо до 
Європи»;  
Лютий Районна інтерактивна гра «Чому 
НАТО? Засади і принципи діяльності»; 
Міжнародний День рідної мови національних 
меншин, які мешкають в інших державах. 
Березень Районний етап XV загальноміського 
конкурсу фестивалю «Діалог держав: 
партнерство в освіті». Всесвітній день поезії. 
Конкурс читців поезії європейських поетів. 
День інформування «Програма НАТО «Наука 
заради миру і безпеки». 
Квітень Уроки пам’яті до Міжнародного дня 



визволення в’язнів фашистських концтаборів. 
День інформування до Міжнародного Дня 
Землі «Земля наш рідний дім і ми господарі в 
нім» 1-11 класи. 
Травень Бесіди до Міжнародного  Дня добра 
(історія свята); День  Європи;  
Вересень Міжнародний день миру. (заходи за 
окремим планом). Інформаційна хвилинка в 5-
11 класах «Історичний екскурс до виникнення 
французької мови». 
Жовтень Краєзнавчий квест до Дня німецької 
єдності. 7-8кл. День Організації Об’єднаних 
Націй. День інформування  
Листопад Тиждень толерантності. Виховний 
захід «Подорож в країну Ввічливості»; 
«Турнір ввічливості» до Міжнародного дня 
толерантності; «День святого Мартіна» 
інсценізація легенди.  
Грудень Міжнародний день прав людини. 
День інформування. Новорічна феєрія 
«Традиції святкування нового року в Англії та 
Франції»; «Легенди Франції. Історія 
новорічної ялинки». 

35.  Школа І-ІІІ 
ступенів №270 

Гурток - 
Євроклуб 
«Глобус» 

22.09. 
2005 

Карпіна 
Г.П. 

Інформаційна робота, навчальна 
робота за програмою 
«Європейський клуб. 
Проведення загальношкільних 
заходів відповідно напрямку 
роботи євро клубу. Участь у 
районних, міських заходах. 

Постійно діючі мобільні інформаційні 
куточки (Традиції мого народу. Свято Різдва 
Христового, до Міжнародного дня дитячих 
винаходів, до Дня Соборності України та 
Міжнародного дня Голокосту, до Дня пам’яті 
Героїв Крут, до Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав, до 
Дня героїв Небесної Сотні, до Міжнародного 
дня рідної мови, до Міжнародного  дня 
боротьби за права жінок та міжнародного 
миру, до Міжнародного дня визволення 
в’язнів фашист. концтаборів, до 
Міжнародного дня постраждалих від 
радіаційних катастроф, до Міжнародного дня 
грамотності, до Дня захисника Вітчизни, до 
Міжнародного дня ООН, до Дня української 



писемності і мови, до Міжнародного дня 
толерантності, до Дня гідності і свободи, до 
Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних 
репресій, до Всесвітнього дня дитини), до 
Міжнародного дня прав людини. 
Випуск «Шкільного вісника» про події в 
школі (один раз на місяць). 
Проведено: Загальношкільний захід до Дня 
соборності «Живий ланцюжок», 22.01. Захід 
«100 років героям Крут», 29.01. Захід до 
Міжнародного дня рідної мови, флешмоб 
«Моя мова калинова».  
Відвідування театру оперети «Сорочинський 
ярмарок», 21.02. Відкритий урок та саміт для 
учнів 10-11 класів на тему «Україна – НАТО», 
11 та 17.04. Флешмоб до Дня Європи, 8.05. 
Дні вишиванок, 17.05. Захід до Міжнародного 
дня миру, 21.09. Тиждень місцевої демократії, 
19.10. Зустріч з японськими самураями в 
рамках європейського турне бойового театру, 
13.11. Шкільний різдвяний ярмарок, 18.12. 
Низка заходів до Року французької мови в 
Україні. 
Участь у районному етапі ХІV 
загальноміського конкурсу-фестивалю 
«Діалог держав: партнерство в освіті. 
Блакитний Дунай» (ІІІ місце), 22.03. У 
районному екологічному конкурсі 
«Сортування сміття» (ІІІ місце), 25.04. У 
районному конкурсі до Дня Європи 
«Репортаж з Хрещатика», 17.05. 
Екскурсії: Каменець-Подільський «Внесок 
України в культурну спадщину Європи». 
Відвідування меморіального комплексу 
«Бабин Яр», 22.09.  
Спільна робота з організацією «Земляки»: 
захід «Чорнобиль в долях і душах», були 
присутні гості з Японії. Зустріч з японськими 
гостями, проведення майстер-класу в рамках 



проекту «Окіагарі кобоші для Фукусіми». 
11.03. 
Участь у міжнародних конкурсах: ХІХ 
Міжнародний конкурс з укр. мови імені 
П.Яцика (5 переможців), ІХ Міжнародний 
мовно-літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Шевченка (3 
переможця). 
Проведення занять за програмою 
«Європейський клуб». 

36.  Гімназія “Києво-
могилянський 
колегіум” 

«Євроклуб
» 

01.09.2
008 

Головін Ю. 
О. 

а) знайомство з культурою та 
історією народів Європи;  
б)просвітницька діяльність; 
3)вивчення та пропаганда 
української мови, національної 
історії та культури серед наших 
і серед іноземних 

Молодіжні обміни; 
святкування Дня Європи; 
спортивні змагання на честь Дня Європи; 
євродискотека; 
участь у конференціях Євроклубів 

37.  НВК  
№ 39 

«Міленіум
» 

2002 р Кондратюк 
Т.В. 

Права людини. 
Людина і довкілля. 
Вивчення культурної спадщини 
країн світу 
 

Участь у міському проекті «Сучасні крос-
культурні студії» (27.02.1018). 
Участь у районному конкурсі-фестивалі 
«Діалог держав: партнерство в освіті» 
(22.03.2018). 
Участь у міській конференції «Глобалізаційні 
процеси VS Національна мовно-культурна 
екологія» (22.03.2018). 
Участь в освітньому еко-воркшопі на тему: 
«Еколого-економічна глобалізація: світові 
тенденції» (19.04.2018) 

38.  Спеціалізована 
школа № 212 

«Мандрівн
ик» 

10.09.2
013 

Пікуль Г. 
І. 
Смирнова 
С. М. 
Чайка 
Ю.Б. 
Апанасова 
Г.І. 

 

- ознайомити дітей з історією 
та культурою народів світу; 
- інформувати молодь про 
традиції проведення міжнародних 
заходів присвячених: екологічним, 
мовним, правовим, сімейним та 
багатьом іншим глобальним 
питанням, що пропагують мир, 
любов та дружбу в цілому світі; 
відтак, збагачують духовний світ 
особистості;  
- розвивають вміння  

Міжнародний день «Спасибі» (15.01.2018) 
Бесіда на тему: «Що ми знаємо про 
англійський етикет?» Конкурс «Ввічливості», 
визначено переможців. 
День Святого Валентина (14.02.2018). 
Демонстрація позакласного заходу на тему: 
«Традиції англомовного світу». Шкільний 
поштамп з приводу написання та передачі 
листівок однокласникам. Конкурс малюнків та 
стінгазет на тему: «Відкрий своє серце 
друзям». 



самостійно знаходити і передавати 
інформацію та творчі здібності за 
рахунок програвання широкого 
спектора соціальних ролей та 
виконання творчих робіт; 
- формують навички усного 
мовлення, вміння вести бесіду на 
будь-яку із запропонованих тем;  
- виховують культуру 
мовлення,  повагу до традицій 
народів світу: Америки, Великої 
Британії, тощо; викликають почуття 
ввічливості у стосунках з 
товаришами; відтак, несуть 
позитивні емоції, інтерес до 
вивчення іноземної мови, бажання 
відкривати щось нове та незвичне, 
що сприятиме налагодженню 
контактів з представника-ми інших 
культур та народностей. 
 

День Співдружності націй (01.03.2018). Прес-
конференція за круглим столом та Гра 
«Телеміст». Вийшов перший випуск стінгазети 
«Відкрий вікно в Європу»  
Міжнародний день сміху (02.04.2018). 
Демонстрація позакласного заходу на тему: 
«Традиції англомовного світу». Конкурс 
стінгазет з шаржами та розіграшами. 
Великдень у католиків (18.04.2018). 
Демонстрація позакласного заходу на тему: 
«Традиції англомовного світу» та конкурс 
вітальних листівок. 
День англійської мови (23.04.2018). Працював 
літературний клуб. Конкурс «Найкращого 
декламатора англійських віршів та пісень». 
Участь у фестивалі «Свято Великодня в 
країнах світу» 
“Easter in the USA” (24.04.2018) Демонстрація 
слайд шоу щодо святкування Великодня в 
США та розігрування міні театрального 
дійства з піснями, віршами, традиційними 
іграми. Завершальним етапом стала участь 
учнів у вікторині. 
День Матері (13.05.2018). Демонстрація 
позакласного заходу та написання вітальних 
листівок. Конкурс малюнків та стінгазет. 
Міжнародний день сімей (15.05.2018) Бесіда 
на тему: «Родинні свята в Англії та в Україні». 
Конкурс малюнків та фотографій: «Мама, 
тато, я – дружня сім’я». 
День Європи в Україні (18.05.2018) Бесіда на 
тему: «Що таке європейські цінності?». 
Конкурс малюнків та стінгазет «Київ – 
Європейське місто». 
Міжнародний день охорони озонового шару 
(14.09.2018) Бесіда: «Збережемо наше 
довкілля!». Конкурс малюнків та рефератів на 
тему: «Земля – наш дім!» 
Міжнародний день миру (21.09.2018). Бесіда: 



«Наше майбутнє в наших руках!». Флеш-моб: 
«Голуб миру». Конкурс малюнків: «Світ 
очима дітей». 
Європейський день мов (25.09.2018). Бесіда: 
«Українська мова в світі європейських мов». 
Гра «Телеміст». Конкурс «Ерудитів». 
Всесвітній день туризму (26.09.2018). У 
вигляді слайд-шоу відбулась «Віртуальна 
подорож до країн Європи». Пройшов конкурс 
малюнків та рефератів на тему: «Навколо 
світу». 
Міжнародний день перекладачів (30.09.2018). 
Бесіда: «Роль іноземної мови у виборі 
майбутньої професії». Конкурс 
«Перекладачів». 
Всесвітній день посмішки (03.10.2018). 
Відбувся конкурс посмішок та  малюнків: 
«Подаруй радість друзям!» 
Всесвітній день тварин (08.10.2018). Бесіда: 
«У світі тварин». Конкурс малюнків та 
рефератів на тему: «Тварини, яких ми любимо 
та опікуємося». 
Всесвітній день вчителя (07.10.2018). 
Демонстрація позакласного заходу з метою 
привітання дорогих вчителів. Конкурс 
малюнків та святкових листівок. 
Т.Шевченко та світ (22.10.218). Бесіда: 
«Світова велич Тараса Шевченка». Конкурс 
рефератів на тему: «Слід письменника в 
світовій культурі». 
Міжнародний день організації об’єднаних 
націй (День ООН) (22.10.218). Бесіда: 
«Україна – член ООН» та виготовлення 
символіки держав, що входять  в дану 
структуру. 
Міжнародний день терпимості (14.10.2018). 
Дискусія: «Що таке терпимість та в чому вона 
проявляється?». Рольова гра: «В пошуках 
компромісу». 



День незалежності Латвії (16.11.2018). 
«Партнерство друзів» та Презентація слайдів 
про країну. Конкурс малюнків та рефератів. 
Всесвітній день дитини (20.11.2018). «Дитяча 
мрія» - конкурс малюнків та гра «Капсула» (з 
метою написання побажань). 
Всесвітній день вітань (21.11.2018). Рольова 
гра: «Уроки ввічливості» та «Привіт друзям!» 
- оформлення вітальних листівок. 
День подяки в Америці (26.11.2018). 
Відбулась демонстрація позакласного заходу 
на тему: «Традиції англомовного світу». 
Конкурс малюнків та рефератів. 
Всесвітній день футболу (10.12.2018). Бесіда: 
«Англійський футболу» та виготовлення й 
оформлення запрошень на гру. 
Міжнародний день чаю (14.12.2018). Бесіда: 
«Що ми знаємо про англійську чайну 
традицію?». Рольова гра: «На прийомі у 
королеви». 
Міжнародний день Мігранта (18.12.2018). 
Бесіда: «Хто такий мігрант?». Конкурс 
рефератів на тему: «Явище міграції в Україні 
та далекому зарубіжжі». 
Католицьке Різдво (19.12.2018). Демонстрація 
позакласного заходу на тему: «Традиції 
англомовного світу». Конкурс вітальних 
листівок. 
Міжнародний день кіно (19.12.2018). Бесіда: 
«Що я знаю про Голівуд?» та конкурс дитячих 
малюнків: «Стежками улюблених 
кінострічок». 

39.  Спеціалізована 
школа № 23 

Клуб за 
інтересами 
«Міжнарод
не 
співробітн
ицтво» 

2009 Безпала 
М.Т. 

освітньо-культурний 
 

Шкільна конференція. Тема: «Освіта у 
співдружності». Мета: висвітлення шляхів 
розвитку освіту дружніх країн. 
Круглий стіл. Тема: «Історично-культурні 
надбання Європейських держав». Мета: 
розвиток пізнавальної діяльності учнів з 
обізнаності історико-культурного життя 



дружніх країн. 
Конкурс фоторобіт: «Історичний скарб 
Європи». 
Круглий стіл. Тема: «Європейський погляд на 
злочини проти людства». Мета: ознайомлення 
учнівської молоді із різними поглядами на 
історичні події країн, пов’язані із злочинами 
проти людства. 
Конкурсно-пізнавальна програма. Тема: 
«Дружні країни: традиції в творчості». Мета: 
ознайомлення учнівської молоді з 
культурними традиціями дружніх країн. 
Круглий стіл. Тема: «Європейська освіта». 
Мета: Ознайомлення учнівської молоді з 
критеріями зарубіжної освіти. 
Конференція. Тема: «Світ співдружності». 
Мета: пропаганда серед учнівської молоді 
толерантного ставлення до людей інших 
національностей. Профілактика ксенофобії. 
Щорічна презентаційно-пізнавальний захід 
«Європейський довідник». Мета: 
ознайомлення учнівської молоді з основами 
устрою країн. 
Конкурсна програма: «Презентація країн». 

40.  Школа І-ІІІ 
ступенів № 248 

гуртка 
«Міжнарод
не 
співробітн
и- 
цтво» 

2009 Вегера 
І.А. 

освітньо-культурний 
 

Січень 2018 
Відбувся круглий стіл “Проблеми та тенденції 
співробітництва Україна-НАТО” 
Вернісаж: “Запрошуємо вас у Європу” – у що 
вірять європейці: релігії та храми. 18.01.2018 
Оформили куточок “Україна-НАТО” 
Лютий 2018 
Круглий стіл “Проблеми та тенденції 
входження України в ЄС” 
Книжкові виставки “Шедеври європейського 
письменництва в українських перекладах”, 
“Бібліотека сучасного європейського роману” 
Січень-лютий 2018 
Театрально-музичне свято “День Святого 
Валентина – європейське свято” 



14.03.2018 
Презентації гуртківців “Подорожуючи 
музеями Європи” Травень 2018 
Вікторина “Що ти знаєш про Європейський 
союз” Березень 2018 
Імпровізовані інтерв’ю з місцевими жителями 
країн, членів НАТО  5-8 Березень 2018 
Конкурс: “Чим славна Польща?” 
Квітень 2018 
Виставка: “Навчання в Польщі” 
Оформлення куточка: “Європейський союз – 
наш сусід”  
Тематичні виставки: 
- “На чому виховувалась Європа: 
письменники-класики” 
- “Визначне жіноцтво України в 
європейській історії” 
Представлення мультимедійних проектів: 
- “Фінляндія – країна сауни і тисячі озер” 
- “Мову диктує Париж” 
- “Англія знайома і незнайома” 
- “Німеччина – країна високих 
технологій” 
- “Подорожуючи музеями Іспанії”  
Травень 2018 
Відбувся міжнародний фестиваль: “Країни 
Європи”  
До Міжнародного дня грамотності гра 
“Розумники і розумниці” 
Вересень 2018 
До Міжнародного дня миру презентації “Дітям 
світу – сонце й мир” 
Жовтень 2018 
Засідання круглого столу в рамках 
європейського тижня місцевої демократії: 
“Виховання правової культури – шлях до 
побудови правової держави”  
Жовтень 2018 
Представлення мультимедійних презентацій 



членами гуртка “Пам'ять – енергія вічності” – 
до 70-річчя визволення Києва Члени гуртка 
Листопад 2018 
Екскурсії: 
- До музею Великої Вітчизняної війни 
- До музею “Лютіжський плацдарм – 
Битва за Київ” 

41.  Спеціалізована 
школа № 307 з 
поглибленим 
вивченням 
природничих наук 

Гурток 
Міжнарод 
них 
відносин 
«Єдність» 

01.09.2
017 

Паночко 
О. 
В. 

Вивчення історії, культури, 
традиції та звичаїв країн ЄС 
Встановлення зв’язків з молоддю 
країн Європи через листування; 
Виконання спільних проектів; 
Організація заходів для 
поширення інформації про ЄС 

Заочна подорож історичними місцями Європи. 
Видатні європейські  композитори. 
Географічні та історичні кордони Європи. 
Вікторина «Що я знаю про Євросоюз». 
«Світ спорту»: найпопулярніші  ігри в країнах 
Європи. 
Створення презентацій: «Європейські  
цінності». 
«Новорічні свята в Європі», «Видатні 
європейські  композитори». 
Участь у районному “ Фестивалі- конкурсі 
«День Європи» 

42.  Гімназія 
«Троєщина» 

Клуб  з 
міжнародн
ого 
співробітн
ицтва 
гімназії 

2007  Рогожина 
Т.О. 
Голуб 
Я.М.  

Підготовка та проведення 
конференцій, участь у проектах 
шкіл асоційованих ЮНЕСКО 

Проведення лекції, присвяченої міжнародному 
дню боротьби зі СНІДом  
Майстер класи до світового дня психолога і дня 
дитини. 
Проведення патріот фестивалю до Міжнародного 
дня рідної мови. 
Проведення різдвяних свят «Традиції різдвяних 
свят різних країн» 
Випуск шкільної інформаційної газети 

43.  Globe international 
school 
Міжнародна 
школа Глобус 

Globe club 2016 Співакова 
Л.О. 

Створення інтернет-карти 
(custom Google map) об'єктів 
європейської історичної та 
культурної спадщини 

Дні кар’єри. 
Євровікторина. 
День європейських мов. 
Penpals 

Дніпровський район 
44.  Середня 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів № 4 
м.Києва 

«EuroWorld
» 

2015 Будюка А. 
М. 

Освітньо-краєзнавчий напрям 
 

Конкурс презентацій; 
краєзнавчі вікторини; 
брейн-ринги; 
конкурс рефератів; 
кругли столи. 

45.  Спеціалізована «Галопом 2011 Шестопало Інтеграція міжнародного досвіду Засідання дебатного клубу; 



школа І-ІІІ 
ступенів № 98 
м.Києва з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

по Європі» ва А.В.  розмовні клуби з носіями. 

46.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 125 
м.Києва з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

«Планета» січень 
2013 

Примак Є. 
Г. 

Участь у міжнародних проектах; 
організація обмінів з закладом-
партнером з Великобританії 

робота у рамках проектів: «Світ без кордонів», 
«Ми пізнаємо Європу, Європа пізнає нас»; 
навчально-пізнавальні 
поїздки до Великобританії 

47.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 129 м. 
Києва з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 
 

Диспут-
клуб 
«Лідер» 
 

2018 Хроменко 
І.І. 

Підготовка та проведення 
позашкільних та позакласних 
заходів 

Заходи в рамках співпраці з Міжнародною 
правозахисною організацією «Ла Страда - 
Україна» 

48.  Осередок 
українсько-
китайської 
дружби 

2016 Чайковська 
О.М. 

Підготовка та проведення 
позашкільних/позакласних 
заходів спільно з представниками 
Інституту Конфуція 
 

З метою вдосконалення лінгвокраїнознавчих та 
комунікативних вмінь і навичок, набутих на 
уроках китайської мови, 
популяризації китайської мови, культури та 
традицій китайського народу та розвитку 
позитивних мотивів навчально-пізнавальної 
діяльності школярів. 

49.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 137 м. 
Києва з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 

«Open the 
door to new 
horizons» 

2018 Жилінська 
В.Б. 

Проведення творчих вечорів, 
майстер-класів та розмовних 
занять з носіями іноземних  мов. 
Ознайомлення з історією, 
культурою та традиціями 
народів, мови яка вивчається у 
закладі 

Робота в рамках проектах: 
«Подорожуємо Європою» 
«Культурна спадщина Великобританії». 
 

50.  НВК № 141 
«ОРТ»  
м. Києва 

«Школа 
мадрихів»  
(підготовка 
лідерів 
єврейської 
молоді) 

2008  Фрідман 
І.Л. 

Обмін досвідом із ізраїльськими 
мадрихами, спільна розробка 
позакласних занять на теми: 
«Свята єврейського календаря», 
«Держава Ізраїль» 

Проведення святкових программ: «Рош-а-
Шана», «Сукот», «Ханука», «Пурим». 
Організація та проведення шабатонів 
(навчальних семінарів). 
Проект «Школа лідерства». Щорічний 
Ханукальный кінофестиваль 
короткометражного кіно, Шабатон 
"Єврейський дім та сім'я"; Кафе-дилема: 



"Бабин Яр: вчора, сьогодні, завтра" (до Дня 
Катастрофи та героїзму європейського 
єврейства). 

51.  НВК № 141 
«ОРТ»  
м. Києва 

Батьківськ
ий клуб 

2017  Фрідман 
І.Л. 

Вивчення історії та традицій 
єврейського народу. 
Ознайомлення із життям 
сучасного Ізраїлю. Обговорення 
проблем виховання дітей у 
єврейській традиції та погляду 
сучасних психологів. 

Проведення зустрічей  
з батьками до свят  
єврейського календаря 

52.  Навчально-
виховний 
комплекс № 167 з 
поглибленим 
вивченням 
німецької мови 
(спеціалізована 
школа І ступеня - 
гімназія) м. Києва 

«Go camp» 2017 Чепорнюк 
В.О. 

Покращення навичок 
спілкування англійською мовою. 
Співпраця з волонтером. 
Робота в проектах. 

Тренінги. 
Воркшопи. 
Проектні роботи. 

53.  Середня 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів  №180 м. 
Києва 

КІД 
«Єдиний 
світ- єдине 
майбуття» 

2000 Бугіра Н. 
В. 

Країнознавчий, культурно-
пізнавальний, патріотичний 

«Всеукраїнський день самоврядування» - 
уроки англійської мови, які провели учні  для 
вчителів та батьків; нестандартний урок для 
різновікових груп учнів  «Традиційна 
англійська випічка. Готуймо разом»; участь 
гуртківців в   районному конкурсі «Діалог 
держав-партнерство в освіті»; дослідницький 
проект «Хто я?» в рамках проекту «HAPPY 
UKRAINE» 

54.  Навчально-
виховний 
комплекс № 183 
«Фортуна» 
з поглибленим 
вивченням 
іноземних мов 
(спеціалізована 
школа І ступеня – 
гімназія ) м. Києва  

Євро клуб 
«Дружба» 

2001 Шляхова І. 
А. 

Вивчення європейської 
культурної спадщини, історії, 
традицій, звичаїв  європейських 
країн; ознайомлення з видатними 
постатями Європи, вивчення їх 
життєвого і творчого шляху; 
обговорення актуальних проблем 
XХІ століття; розширення 
світогляду. 

Новорічні вистави. 
Освітні виховні заходи. 
Проектні роботи. 
Відзначення  різноманітних видатних дат. 

55.  Гімназія № 191  «Єдність» 2004  Подвязніко Проведення зустрічей, Засідання клубу ЮНЕСКО, різноманітні 



ім. П.Г. Тичини з 
поглибленим 
вивченням 
іноземних мов  
м. Києва   

ва Д.О. фестивалів, конкурсів і 
конференцій, з метою обміну 
досвідом та обговорення 
актуальних проблем; 
встановлення культурних, 
наукових та ділових контактів 
між молоддю ЄС та України; 
участь у міжнародних проектах; 
участь в організації та 
проведенні виставок; 
організація та проведення 
пізнавально-розважальних і 
культурних заходів 

конкурси, вікторини, відзначення  
різноманітних видатних дат, круглі столи та 
низка заходів для різних вікових груп до 
Міжнародного дня толерантності, до 
Всесвітнього дня продовольства, Дня дитини 
та інші; тематичні виставки до Всесвітнього 
дня боротьби 
зі СНІДом. 
Участь у проекті FLEX Проекти в рамках 
програми e-Twinning: Make a soup(Італія, 
Іспанія, Туреччина, Польща); Storytelling 
(Туреччина,Румунія) 
Surprising English (Туреччина, Польща, Греція, 
Німеччина, Данія); 
Every child is an artist (Греція, Туніс, 
Туреччина). Х-ray-blu-ray 
(Греція, Туніс, Італія, Іспанія) Відвідування 
посольства Лівану в рамках проекту «Одна 
школа – одне посольство» за сприяння 
Французького інституту. 

56.  Навчально-
виховний 
комплекс 
“Домінанта”  

«Speak up» квітень 
2012 

Лішенко 
З.О. 

Проведення творчих вечорів, 
майстер-класів та розмовних 
занять з носіями іноземних мов. 
Ознайомлення з історією, 
культурою та традиціями 
народів, мови яких вивчаються у 
закладі 

Участь у проектах. 
Тематичні виставки. 
Різноманітні конкурси, вікторини, відзначення  
різноманітних видатних дат, круглі столи та 
низка заходів для різних вікових груп 

57.  Ліцей 
гуманітарної 
освіти та 
комунікаційних 
технологій 
«Гармонія» 

Україна – 
Європа: 
єдиний 
культурний 
простір 

2018 Чинок О. 
І. 

Організація позаурочних форм 
роботи (тематичних тижнів) з 
нагоди знаменних подій ЄС, 
ООН, ЮНЕСКО інших 
міжнародних організацій 

Міжнародний день мови. 
Організація та проведення Освітнього 
хакатону для асоційованих шкіл ЮНЕСКО м. 
Києва. 
«Поле культури освітнього середовища Нової 
української школи очима дітей». 
Організація та проведення онлайн конференції 
для асоційованих шкіл ЮНЕСКО. 
Міжнародний день щастя. 
Всесвітній день здоров’я. 
Участь учнів 11 класу в еко-воркшопі на тему 
“Еколого-економічна глобалізація: світові 



тенденції” 
Поле культури освітнього середовища Нової 
української школи очима дітей» 
Міжнародний день сім’ї 
Участь в акції «Всесвітній день вишиванки». 
День Європи. 
Всесвітній день охорони навколишнього 
середовища. 
Міжнародний день Миру. 
Всесвітній день моря. 
Міжнародний день музики. 
Приїзд американських колег, обмін досвідом 
між містами побратимами Чикаго –Київ, 
продовження співпраці, зокрема, у рамках 
проекту «Як зробити світ теплішим?» 

Оболонський район 
58.  Школа І-ІІІ 

ступенів № 170 
Осередок 
дружби  
"Глобус" 

1998 
рік 

Строкань І. 
В. 

Зустріч із учнями гімназії на 
інтелектуальному конкурсі 
"Істок" 

Проведення днів Європейської співдружності 
(вересень -жовтень 2018); 
*До Дня німецької мови в Україні; 
*Участь в роботі районного Євроклубу 

59.  СШ № 194 
"Перспектива" 
 

1) 
"Єтериторі
Я" - 
Оболонськ
ий 
районний 
учнівський 
клуб 

2018 
рік 

Павленко 
Н.В. 

-Навчати дітей співіснувати з 
іншими людьми та суспільними 
структурами; 
-Виробляти вміння регулювати 
різні психо-логічні, соціальні, 
політичні, міжнаціональні 
конфлікти з дотриманням вимог 
культури плюралізму думок. 

Проведення інформаційних калейдоскопів: 
« Європейська інтеграція: шляхи дружби та 
співпраці»;  
« Видатні особистості Європи та України»; « 
Українська культура в контексті європейського 
та світового розвитку». 

2) 
Міжнародн
і освітня  
програма 
"Destinatio
n 
Imagination
" 

10.03-
14.03.2
018 
 

Білодід 
Н.В. 

Розвиток креативних здібностей 
учнів, сміливості та допитловості 
у процесі самостійного 
вирішення завдань в команді. 
Виховання покоління новаторів 
та лідерів.  

Участь у міжнародній олімпіаді креативності, 
м. Вроцлав, Польща. 

3)Участь у 
І 

22.03-
24.03.2

Павленко 
Н.В. 

Розвиток креативних здібностей 
учнів, сміливості та допитловості 

Участь у І Всеукраїнській олімпіаді 
креативності у м. Києві 



Всеукраїнс
ькій 
олімпіаді 
креативнос
ті в межах 
Міжнародн
ої освітньої 
програми 
"Destinatio
n 
Imagination
" в м. Києві 

019 
 

у процесі самостійного 
вирішення завдань в команді. 
Виховання покоління новаторів 
та лідерів.  
 

60.  НВК "Потенціал" "Потенціал
" 

21 
вересн
я 2016 
року 

Боднар С. 
А. 

Розвиток демократичних 
відносин, поваги до прав і свобод 
та загальнолюдських цінностей у 
процесі євроінтеграції. 

Участь у першому районному конкурсі-
фестивалі “International Fashion- 2018” (Данія); 
виступ у Центрі Туризму Греції в Україні; 
участь у проекті "Формула майбутнього" (тема 
"Золоті зерна") 

61.  НВК №143 Учнівський 
клуб 
"Єтериторі
Я" 

15.01.2
018 
року 
 

Науменко 
Ю.М. 
 

 

Виховання моральних 
європейських цінностей та 
толерантного відношення  
сучасної молоді. 

Тематичні засідання 
22.02.2018 "Сімейні цінності " 
12.04.2018 "Ми-Європейці" 
21.09.2018 "Ми за мир" 

62.  Школа І-ІІІ 
ступенів № 219 
 

Учнівський 
клуб 
"Єтериторі
Я" 

25.09.2
018 
року 

Голуб К.В. Вивчення культури та традицій 
європейських країн. 

Участь у конкурсі "International Fashion" та  
засіданнях учнівського районого клубу 
"ЄтериторіЯ". 

63.  ЗЗСО № 232 Учнівський 
клуб 
"Єтериторі
Я" 

14.11.2
016рок
у 

Саліхова 
О.Г. 

Знайомство з культурою,  
традиціямми та особливостями  
європейських держав. 

Засідання клубу « ЄтериторіЯ»; 
Участь у районному заході "International 
Fashion"; 
Конкурс- фестиваль «Діалог Держав: 
партнерство в освіті». 

64.  ЗЗСО № 29 «Strong 
togethers» 

03.09.2
018р. 

Носіковськ
а В.В. 

Інтеграція у європейську 
спільноту. 

Диспути « Український шлях до Європи», 
« Євросоюз – новий стандарт для України»; 
Віртуальні уроки-подорожі: 
«По столицях сучасної Європи», «Перлини 
Європи»; 
Конкурси малюнків « Європа у моєму місті», « 
Європейська мозаїка». 

65.  НВК "Оболонь" Клуб 
«Миротвор

14.09.2
015 

Михайлова 
О.О. 

Просвітницька, екологічна Участь у V Конгресі юних послів миру  
(21.09.2018) « Ми за мир». 



ець»  
66.  НВК №20 Крила Жовте

нь  
2011 
року 

Преснякова 
А. П. 

Підтримання національних 
традицій, культури в умовах 
інтеграції в європейський 
культурний простір. 

Жовтень 2018р. проведення  церемонії 
вручення дипломів міжнародного зразка DELF 
та урочисте відкриття Року французької мови 
2018/2019 у закладі з метою підвищення 
поінформованості дітей та учнівської молоді 
школи про багатство мови та культурне 
розмаїття країни Європи – Франції. 
Грудень 2018 – участь у Першому фестивалі 
учнівського франкомовного театру. 
Постановка за п’єсою Ж.Моль’єра «Міщанин - 
шляхтич» 
Грудень 2018 – постановка Літературного 
кафе, такої віртуальної подорожі, присвяченої 
культурним особливостям та різним 
історичним епохам Франції з музичними, 
поетичними та театралізованими 
презентаціями французькою мовою. 
Березень 2019 - реалізація проекту відзначення 
свята Франкофонії в рамках Року французької 
мови в Україні спільно зі школами міста, 
району. 

67.  НВК №157 «Єтериторі
Я» 

2016 
рік 

Суворова 
І.В., 
вчитель 
англійської 
мови 

-Робота з учнями в напрямку 
євроінтеграції; 
-Виховання моральних 
європейських цінностей сучасної 
української молоді; 
-Розвиток демократичного 
суспільства; 
-Підтримка зв’язків з 
європейськими партнерами та 
міжнародними громадськими 
організаціями 

-Участь у засіданнях районного клубу 
«ЄтериторіЯ» за графіком (жовтень, листопад); 
 

68.  ЗЗСО № 214 «Єтериторі
Я» 

2017 
рік 

Опанасюк 
Ю.В. 

Метою створення учнівського 
клубу «ЄтериторіЯ» є 
організувати освітній  процес 
таким чином, щоб серед 
учасників панували 
демократичні відносини, повага 

1)Виступи до свята Фолькфест (Свято урожаю) 
в 9-А класі 23.09.2017р. (вчитель німецької 
мови Жоголєва Т.О.) 
2)Книжковий форум «Франкфуртська 
ярмарка», цікаві факти.9-А клас. Жовтень 
2107р. Вчитель німецької мови Жоголєва Т.О., 



до прав і свобод, толерантне 
ставлення, активна життєва 
позиція, повага до 
загальнолюдських цінностей. 
 

бібліотекар школи Грабалюк Т.В. 
3)Берлінський джазовий фестиваль. 
Презентації. Листопад 2017р. 
4)Традиції святкування Різдва в Німеччині з 
метою вивчення традицій цієї країни. Грудень 
2017. 9-А клас, вчитель німецької мови 
Жоголєва Т.О. 
5)Свято весни «Фрумінгфест». Виставка 
малюнків. Квітень 2018. Всі вчителі 
англійської мови 
6)Впродовж року, спілкування з німецькою 
стороною (електронне листування). Вчителі 
Цьома Т.І. (7а клас), Сіра Л.І. (11а клас) 

69.  Школа І-ІІІ 
ступенів  №9  
 

Міжнародн
ий 
учнівський 
клуб  
 

Листоп
ад 2016 
 

Діденко 
Ю.В.  
 

-Розвиток загальноєвропейського 
ціннісного підходу у роботі з 
сучасною молоддю;  
-Організація та підтримка 
молодіжних ініціатив у 
популяризації європейської 
культури. 

Участь у Святковому  концерті присвяченому 
Року німецької мови в Україні (школа № 239). 
Проведення загальношкільного заходу  Рік 
Німеччини в Україні. Проведення 
загальношкільного заходу  "Французька 
весна". Пісенний конкурс з іноземних мов  
«Євробачення». 

70.  Школа I-III 
ступенів №256 

«Euroworld
» 

10.10.2
016 

Митько О. 
С. 

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

Фестивалі, конкурси, конференції 
 1)Заходи, приурочені до знаменних дат та 
міжнародні свята ( за окремим планом) 
 
2)Круглий стіл «Європа починається з тебе» 
26.09.2018 
3)18.05. 2018 заходи до Дня Європи  
( виховні години, круглі столи, бесіди, вечір 
“Європа твоїми очима” ) 
- проведення протягом року заняття з основ 
міжнародних відносин, психології ділового 
етикету, вивчення музичних творів 
закордонних країн  
4) Фотовиставка «Україна моїми очима», 
жовтень 2018 

71.  Спеціалізована 
школа №298 

«Єтериторі
Я» 

2017рі
к 

Новік О.В. 
 

Популяризація культури 
європейських держав в умовах 

1)Фотовиставка «Західноєвропейський 
живопис у музеях України»; 



євроінтеграції. 2)Діалоговий майданчик «Європа далека і 
близька»; 

72.  ЗЗСО №8 
 

«Єтериторі
Я» 

2016 
рік 

Кобзаренко 
А. К. 

Популяризація національних 
традицій, культури в умовах 
інтеграції в європейський 
культурний простір. 

Участь у Сятковому концерті присвяченому 
Року німецької мови в Україні (школа № 239). 
Проведення загальношкільного заходу  Рік 
Німеччини в Україні. 

73.  Спеціалізована 
школа № 16 
Оболонського 
району міста 
Києва 

Клуб 
«ЮНЕСКО
» 

2004 
рік 

Дядюк 
О.А., 
Мишак І.В. 

-Формування активної життєвої 
позиції, віри в духовні сили та 
майбутнє країни; 
-сприяння процесам 
євроінтеграції, підтримка курсу 
України на інтеграцію в 
європейські структури, 
формування необхідності 
приєднання до європейської 
співдружності.   

27 лютого 2018 участь у проекті 
«Відкриваючи мовний атлас світу…» 
(Університет економіки та права «КРОК») 
06 березня 2018 участь у поетичному 
фестивалі «На крилах надії» (у ЗОШ №8)  
29 березня 2018 участь у районному 
конкурсі-фестивалі “International Fashion – 
2018”, ( у ЗЗСО №231) 
23 квітня 2018 участь у on-line конференції 
«Поле культури освітнього середовища 
Нової української школи очима дітей» 
(ініційованої НВК Гуманітарною гімназією 
"Гармонія") 
18 травня 2018 проведення шкільної 
мистецької акції-малюнок на асфальті "Мир 
очима дітей" до Дня Європи (у СШ №16) 
21 вересня 2018 проведення шкільної 
інтерактивної презентації до Всесвітнього 
дня Миру та виступи караоке TEAM 
(виконання англомовних пісень про мир) до 
Міжнародного дня Миру. 

 

74.  ЗЗСО №211 «Єтериторі
Я» 

2016 
рік 

Відповідал
ьна за 
міжнародн
у 
співпрацю 

Розвиток творчих здібностей у 
сучасному освітньому 
середовищі та та сприяння 
набуттю учнями соціального 
досвіду.  

Лінійка: «Посвята  п`ятикласників у 
Миротворці» 
Участь у міському конгресі Юних послів миру: 
«Усім світом за мир». 
Участь у науково-практичній конференції до 
Всесвітнього дня науки задля миру та розвитку 
«Наукові дослідження й аспекти сучасної 
онкології в Україні в 21 ст.» 
Виїзний семінар до Житомира учасників шкіл 
Миру. Обмін досвідом. 
Участь у міжнародному конкурсі дитячих 
творів про Мир. 



75.  НВК №240 
«Соціум» 
 

«Євротерит
орія» 
 

Вересе
нь 
2017 
року 
 

Франківськ
а А. А. 
 

-Розвиток естетичних, 
культурних потреб особистості в 
умовах сучасної інтеграції; 
- Створення європейського 
простору, заснованого на 
знаннях, інноваціях, високому 
рівні освіти та навичок, 
креативності,здатності 
пристосовуватись до нових умов 
життя. 
 

- Випуск шкільноїої газети; 
- Святкування Дня Європи (травень); 
- Організація днів національних культур 
європейських країн; 
- Організація заходів на теми"Європейські 
свята","Європейські видатні особистості", 
«Європейське мистецтво». 
- Проведення творчих конкурсів (конкурси 
малюнків) 
- Випуск шкільного відео журналу; 
- Святкування Дня Європи (травень); 
- Організація днів національних культур 
європейських країн; 
- Організація заходів на теми"Європейські 
свята","Європейські видатні 
особистості","Європейське 
мистецтво","Музика, яку слухає молодь всієї 
Європи","Європейська культурна спадщина"; 
- Проведення вікторин за європейською 
тематикою; 
- Проведення творчих конкурсів (конкурси 
малюнків та малюнка на асфальті, конкурс есе, 
статей на задану європейську тематику);  

76.  Школа І-ІІІ 
ступенів №233 

Районний  
міжнародн
ий  
учнівський 
клуб  
«Євротерит
орія» 

24 
лютого 
2017 
року 

Свердленк
о Л. Л. 

-  Поширення інформації про 
Європейський Союз (історія, 
структура, сучасний стан ) серед 
учасників освітнього процесу;  
- розвиток комунікативної 
компетентності під час обміну 
інформацією про історію, 
культуру, традиції своєї країни та 
країн – членів Європейського 
Союзу. 

«Парк мрій» 
«Європа поруч» 
«International Fashion» - 2018 

77.  СШ №252 ім. 
В.Симоненка 

«Співдруж
ність» 

2008 Бойко М.А.  Поглиблення знань про Європу і 
європейську інтеграцію та 
популяризація гуманістичних 
цінностей у формуванні почуття 
європейської єдності.  

Участь у поетичному фестивалі «На крилах 
надії» (у ЗОШ №8); 
Проведення творчих конкурсів (конкурси 
малюнків «Європейське місто» та малюнка на 
асфальті « Мир очима дітей», конкурс есе «Я – 
європеєць», статей «Барви Європи», 



«Толерантність – головна риса Європейської 
спільноти»). 

Міжнародн
ий 
учнівський 
клуб 
«Єтериторі
Я» 

2018 
 

Лушкіна 
О.О.  

Сприяння вихованню 
європейської свідомості та 
формування спільних 
європейських цінностей. 

Участь у районних засіданнях учнівського 
клубу « ЄтериторіЯ»  
 Конкурсах «На крилах надії», «Діалог держав: 
партнерство в освіті». 

78.  Школа I-II cт.№18 
 

Районний 
учнівський 
клуб 
"Єтериторі
Я"  
 

08.09.2
017 
 

Долженков
а Н. О. 
 

- Сприяння загальному 
усвідомленню необхідності 
взаємної толерантності та поваги 
у процесі євроінтеграції серед 
сучасної молоді;  
- активізація творчого потенціалу 
учнів;  
- розвиток національної 
самосвідомості; 

«Парк мрій», «Європа поруч» 
InternationalFashion – 2018; 
Вікторини: 
«Українська культура у контексті 
європейського та світового розвитку» 
«Країни та міста Європи» 
«Інтеграційні процеси в Україні» 

79.  Школа №226 
 

«Європа 
поруч» 
 

березе
нь 
2017р. 
 

Опанасенк
о І.В. 

Поширення інформації про 
Україну, її місце на 
Європейському континенті та 
роль у процесі євроінтеграції. 

Фестиваль-конкурс презентацій європейських 
держав, участь у презентаціях районного клубу 
"ЄтериторіЯ". 

80.  Школа № 104 
імені О.Ольжича 

Євроклуб 
"Евротерит
орія" 

2016 
рік 

Кунова О. 
В. 

-Створення сприятливих умов 
для самореалізації учнівської 
молоді; 
-вироблення нового стилю 
відносин, поведінки, мислення 
готуючи молодь до життя в 
об’єднаній Європі. 

Засідання учнівського клубу "Парк мрій". 
 

Печерський район 
81.  Предславинська 

гімназія № 56 
Клуб 
міжнародн
их зв’язків 
«Глобус» 

2002 Горлушко 
І.Г. 
Лазуткіна 
Т.М. 

Забезпечення зв’язку 
національного та полі 
культурного аспекту виховання. 
Відродження традицій 
співробітництва школи у новому 
соціокультурному просторі. 
Робота філологічної секції МАН 

Проведення тижня англійської мови  
Робота і презентація проекту «Творчість барда 
Шотландії Роберта Бернза у світовій 
літературній скарбниці» - квітень 
Робота англомовної театральної студії – участь 
у міському конкурсі театральних колективів. 
Гран-при на районному конкурсі театральних 
колективів Кришталевий каштан на 
Печерську-2018, І місце. 



Розмовний клуб (німецька мова) 
Науково-дослідна діяльність учнів в МАН з 
іноземних мов 
Участь у конкурсі-фестивалю «Діалог держав-
партнерство в освіті» 
Конкурс читців поезії Ф.Шиллера 

82.  Спеціалізована 
школа  № 75 

СКСД 
(скільки 
країн 
стільки 
друзів) 

2005 Косогорова 
М.М. 
Лапцун  
Бережний 
О.О.М.П. 

Ознайомлення з країнами, їх 
історією та культурою, 
встановлення дружніх зв’язків, 
електронне листування. 

Районний фестиваль “Діалог держав” - березень 
2018 
Участь у конференціях асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО  
Поїздки: до Угорщина-вересень 2017; 
 Франції (Ніцца)-липень 2018; 
Франції (Париж) – жовтень 2018 

83.  Кловський ліцей 
№ 77 

Європейсь
кий 
молодіжни
й 
парламент 
- Україна 

2001 
рік 

Чесановськ
а Н.А., 
Начкебія 
Н.А. 

Проведення інтерактивних 
семінарів, конференцій з питань 
молодіжних проблем країн світу 

Листування, екскурсії 
Участь в мітингу, присвяченому Холокосту – 
вересень 2018 
 

84.  Кловський ліцей 
№ 77 

Міжнародн
е 
товариство 
Януша 
Корчака 

2003 
рік 

Чесановськ
а Н.А., 
Начкебія 
Н.А. 

Проведення екскурсій, 
листування, презентацій 

Протягом року проводилось листування , 
екскурсії в музеї Я.Корчака 
Провели науково-практичний семінар « Януш 
Корчак про місію нової школи життя»-лютий 
2018 року. Підготовка та друк газети, 
присвячений Я.Корчаку  

85.  Кловський ліцей 
№  77 

Міжнародн
а асоціація 
педагогічн
их та 
шкільних 
музеїв 

1983 Чесановськ
а Н.А., 
Начкебія 
Н.А. 

Захист культурних цінностей, 
збереження історичних 
пам»яток, обмін досвідом, участь 
у конференціях, семінарах 

Проведення екскурсій в шкільному музеї 
українською та англійською мовами для учнів, 
батьків та гостей ліцею 

86.  Школа І-Ш 
ступенів  
 № 78 

Клуб 
«Всесвіт» 

2003 Чередниче
нко І.Г. 

Листування, подорожі Електронне листування 
Відвідування  Словаччини, Швейцарії, Італії, 
Чехії, Франції-під час канікул 
Святкування знаменних дат 

87.  Ліцей 
інформаційних 

«Співдруж-
ність – 79» 

2008 Луценко 
С.В. 

Культурний та лінгвістичний 
обмін через переписку між 

Відзначення знаменних дат.  
Участь у проведенні Міжнародного Фестивалю 
«Співдружність»- м.Мінськ, Білопусь-травень 



технологій № 79 учнями, підвищення мотивації 
до вивчення іноземних мов, 
вдосконалення мовних навичок 

2018 

88.  Школа І-Ш 
ступенів  № 84 

Клуб юних 
дипломаті
в 

2001 Голодько 
І.П. 

Листування,  участь у 
конференціях, круглих столах. 
Культурне співробітництво. 
Творчість історична пам’ять 

Проведення тижня англійської мови - грудень 
Дебати на тему “Молодіжні субкультури: 
вплив і взаємодія» 
Презентація для учнів 9-11 класів «Проблеми 
міжнародної безпеки»» 

89.  Спеціалізована  
школа № 88 

«У серці 
Європи» 

2005 Іванченко 
А.Г. 

Збір  матеріалів з історії, 
культури країн-учасників ЄС 
Проведення творчих конкурсів, 
семінарів, вікторин 

Засідання євроклубу «Знайомтесь: Угорщина», 
«Люксембург-маленька країна у центрі 
Європи» 
Проведення віртуальної ігри «Подорож 
Німеччиною» Конкурс-презентація на тему « 
Місце, що треба відвідати» 

90.  Спеціалізована  
школа 
№ 89  

Англійські
й клуб 

2007 Коляда 
Г.М. 

Освітня, виховна  та розвивальна 
цілі 

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

91.  Спеціалізована  
школа «Еллада» 
№ 94 

Клуб 
українсько
-грецької 
дружби 

1994  Костюк 
Л.В. 

Розвиток дружніх стосунків між 
країнами, вивчення історії та 
демократичних традицій. 
Пропаганда здорового способу 
життя 

Розробка сценарію та допомога у створенні 
відеосюжету новогрецькою мовою «Дух 
Греції в нашій школі», присвячений 
Всеукраїнському Дню грецької м мови 
(Творча команда школи - ! місце)-лютий 
Допомога в організації та участь членів клубу і 
урочистому параді та інших культурних 
заходах, присвячених Дню незалежності 
Греції в м.Одеса-березень 
Відвідування активістами клубу лекції Посла 
Греції в Україні п.Пукаміса «Донорський 
потенціал та інфільтраційні можливості 
грецької мови»- березень 
Пішохідно-автобусна екскурсія «Грецькі міфи 
в архітектурі Києва», що була організована 
спільно з посольством Греції в Україні. 

92.  Гімназія № 109 Євроклуб 
«Горизонт
» 

2008 Захарова 
Ю.М. 

Розвиток дружніх стосунків між 
країнами. 
Участь у конкурсах, фестивалях, 
проектах, презентаціях 

Святкування визначних дат ООН і ЮНЕСКО 
Шкільний проект 
«Толерантність у повсякденному житті” – 
жовтень-листопад 



Проведення шкільного фестивалю 
“Європейська весна” – квітень 2018 
 Благодійних ярмарок і відвідування дитячого 
будинку. 
Участь у семінарі «Лідерство як засіб 
суспільних змін» рамках проекту «ASPEN 
Teens:Обрій майбутнього» 

93.  Гімназія № 117 Євроклуб 2004 Зайцева 
С.В. 

Вивчення історії створення та 
структури Євросоюзу. 
Розширення міжнародних 
зв’язків та розвиток 
міжнародного співробітництва. 
Поширення ідеї євроінтеграції 

Підготовка  та участь учнів 10-х класів до 
участі Модель ООН-2018 м. 
Жиліна(Словаччіна) та м.Торунь (Польща) 
квітень, вересень 2018 року 
Засідання євроклубу в рамках святкування Дня 
європейських мов-вересень 
Святкування знаменних дат 
 

94.  Школа І-Ш 
ступеню № 133 

«Дружба 
цивілізацій
» 

2017 Власенко 
Г.А. 

Відпочинок дітей в 
Міжнародному таборі м.Кранево 
Ознайомлення з традиціями 
Болгарії, ії історичним розвитком 
та ін. 

Відпочинок дітей в міжнародному таборі таборі 
м.Кранево із зануренням в англомовну 
атмосферу  

95.  Спеціалізована  
школа № 181 

«Меридіан» 2006 Кот Н.А. Участь у міжнародних 
навчальних проектах, листування 
з однолітками 

Свято іноземних мов-квітень 
Тиждень іноземних мов у початковій школі-
листопад 
Вікторина, ярмарок, конкурс на кращий 
костюм та листівку, організація роботи пошти 
до Дня святого Валентина- лютий 
Участь у фестивалі «Діалог держав-
партнерство в освіті»-березень, представляли 
Норвегію 
Створення друкованої збірки «Пам’ятники 
ЮНЕСКО» українською, німецькою, 
англійською  мовами-травень 
Участь в Всеукраїнському конкурсі «Грінвич-
2018» 

96.  Києво-
Печерський ліцей 
«Лідер» 
 № 171 

Клуб 
міжнародн
их 
відносин 
«Лідер» 

2004 Могиляста 
С.М. 

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

Заходи до визначення знаменних дат.  
Загальношкільний диспут «Діяльність 
міжнародних організацій ООН, ЮНЕСКО: 
ефективність діяльності в контексті подій в 
України» 



столів 
 

Участь у Всеукраїнській акції «Голуб миру» 
Діалог-диспут старшокласників «Міжнародний 
день демократії» 
Проведення інтерактивних уроків вчителями 
«Всесвітній день прав дитини» 

97.  Український 
гуманітарний 
ліцей 

Євроклуб 2014 
 

Демчишина 
А.В. 
 

Поширення інформації про 
історію. ЄС, його структуру, 
сучасний стан, розвиток, цілі та 
досягнення 
Підготовка мініпроектів, 
спрямованих на інформування 
ліцеїстів про європейські країни 
та їх цінності 

Мініпроект «Святкування Нового року в різних 
країнах» із висвітленням найкращих матеріалів 
учнів на сайті 
  Організація діалогів-конференцій «Моя рідна 
мова» в рамках святкування Міжнародного дня 
рідної мови –лютий 
 Проведення уроку-гри «Що ти знаєш про 
Всесвітній день граматики»-березень 
-участь учнів та вчителів кафедри у відкритті 
Днів Європи в Україні на Софійській площі-
травень 
Проект «Щасливий Вавилон» 

Подільський район 
98.  ЗОНЗ І-Ш 

ступенів 
спеціалізована 
школа №118 
«Всесвіт» з 
поглибленим 
вивченням 
європейських мов 

 1970 Р. Лялькова 
Л.Г. 

- Налагодження роботи з 
Представництвом Європейської 
Комісії в Україні; Опрацювання  
публікацій Європейського 
Союзу  для використання 
матеріалів під час засідань 
Євроклубу, під час проведення 
уроків історії та іноземних мов; 
- Проведення зустрічей та 
клубних змагань школярів, які є 
членами 
Євроклубів(англійською та 
рідною мовами. 
- Регулярні зустрічі з 
обговоренням проблем щодо ЄС; 
- Проведення творчих 
конкурсів);  
- Випуск шкільних та 
міжшкільних бюлетенів та газет; 
- Святкування Дня Європи 
(травень). 

24 вересня – день Миру 
21 жовтня – Я дитина маю право 
16 листопада -  День Толерантності 
6 7грудня – 70-р Декларації прав Людини 
(взяли участь) 
7 грудня – 70 р. заснування ООН 
25 січня – еко семінар 



- Організація днів/вечорів 
європейської кухні; Організація 
заходів на теми"Європейські 
свята","Європейські видатні 
особистості","Європейське 
мистецтво", "Музика, яку слухає 
молодь всієї 
Європи","Європейська 
культурна спадщина"; 
- Проведення вікторин за 
європейською тематикою; 
- Проведення міжнародних 
зустрічей дітей за темами, 
"Європа в школі";  
- Проведення круглих 
столів для старшокласників, 
парламентських ігор, ток-шоу; 
- Організація міжнародних 
проектів для учнів з різних 
європейських країн матеріалів 
навчальних модулів 
"Європейських студій") на теми 
європейської інтеграції в галузі 
економіки, зовнішньої політики, 
міжнародного права, інших 
питань. 

99.  Романо-
германська 
гімназія №123 

Євроклуб 
«Діалог» 

2011 р. Жигун 
Ю.А. 
Дмитрук 
Ю.О. 

інтелектуальні ігри, вікторини, 
круглі столи, відеопроекти 

- Засідання до Дня європейських мов, 
формування команди для змагань в DSK 
- Інтелектуальні змагання «Галопом по 
Європі» 
- Круглий стіл з презентаціями проектів 
«Стереотипи та кліше про Німеччину та 
Англію»  

100.  Гімназія №257 
«Синьоозерна» 

Cambridge 
English 

Penfriends 

2013 Власова Н. 
В. -  

Семенченк
о Т. М. 

листування з однолітками світу; 
спілкування on-line; Програма 
Cambridge English Penfriends 
розроблена з метою навчання, 
обміну знань та ідей між учнями 
різного віку та національностей. 

Учні розробляли та творчо оформлювали 
листівки, обмінювалися листами з учнями 
інших шкіл та мовних центрів різних країн. 



Усіх об’єднує спільна мета 
вивчення англійської мови!  

101.  Гімназія № 34 
«Либідь» імені 
Віктора 
Максименка 

«Співдруж
ність» 

 

Вересе
нь 

2009 
року 

Мамчіц 
Т.Л., 

Зосим 
М.М. 

 

- створення презентацій та 
проведення засідань євроклубу 
про традиції, історію і культуру 
країн-членів ЄС;  
- проведення позакласних заходів 
під час тижня з вивчення  
іноземних мов; 
- проведення заходів до Дня 
Європи; 
- організація і здійснення 
навчально-екскурсійних 
подорожей до Польщі; 
- створення презентацій-звітів 
про подорожі до європейських 
країн, їх обговорення на 
засіданнях Євроклубу. 

- Співпраця з міжнародним партнером: 
подорож до Польщі, міста Закопане. 
- тиждень німецького кіно в Україні: 
перегляд  фільму  «Я та Камінські», 11 кл.; 
- виховний захід «Dzien dobry – jazyk Polski» , 
розповідь про Польщу, традиції країни, 6 
класи; 
- гра «Поле чудес» на тему «Традиції 
харчування у Нідерландах» (німецькою 
мовою); 
- Вікторина «Німецькі свята та традиції. 
Зимові свята», 5 класи; 
- Різдвяні святкові традиції в Англії та Іспанії, 
10,11 кл. 
- виховний захід  «День усіх Святих», 4-8 кл. 
- виховний захід “St. Valentine’s Day” («День 
Святого Валентина» 3-4 кл., 6-9 кл.); 
- конкурс поезії “Poem day” (англійська, 
німецька, польська, іспанська, французька 
мови); 
- виховний захід “Travelling around Great 
Britain” (Подорож до Великобританії), 4 класи; 
9 класи; 
- засідання Євроклубу «Здоровий спосіб життя 
в країнах Євросоюзу: Англії, Ірландії, Італії, 
Фінляндії та Франції», 5-7 класи; 
- виховний захід “Сучасні винаходи іспанців” 
(іспанська мова), 9-10 кл.; 
- «День Європи»: зустріч з послом Королівства 
Бельгії в Україні паном Люком Якобсом у 
гімназії; квести, вікторини, пісенні та 
танцювальні марафони, заочні екскурсії, 
віртуальні подорожі 4-11 кл.; 
- виставка “Бельгійський   автоброне-девізіон в 
Україні під час Першої світової війни” 
англійською мовою, 8-11 кл. 
- засідання Євроклубу “Цікаві споруди світу”, 



7-8 кл.; 
- засідання Євроклубу «Німеччина. Австрія: 
видатні міста та історичні пам’ятки» з 10,11 
кл.; 
- участь у XV загальноміському конкурсі-
фестивалі «Діалог держав: партнерство в 
освіті». Презентація країни  « Іспанія»; 
- навчально – екскурсійний тур Європою: 
Угорщина, Німеччина, Австрія та Франція; 
- участі у проекті пришкільних мовних таборів 
– GoCamps з волонтером Джозефом Олвісом із 
Пенсильванії для учнів 8-10 кл. ; 
- інсценізація казки англійською мовою 
«Шамаханська цариця», 3-4 кл. 

102.  Міжнародна 
школа І-ІІІ 
ступенів 
«Меридіан» 

 «Сяйво» 2013 Уйсал Алі зміцнення культурних зв’язків 
між Україною і Туреччиною; 
допомога малозабезпеченим та 
соціально незахищеним верствам 
населення міста Києва, сприянні 
обдарованій і творчій молоді 
міста Києва 

-Участь у благодійній акції «1000 + 1 пакет»; 
-Фестиваль мов і культур; 
-Конкурс для талановитих учнів міста Києва 
«Інтелектуальний конкурс» 
-Конкурс екологічних проектів DreamEco 
-Конкурс «Лист, вірш малюнок  до мами» 

Святошинський район 
103.  ЗЗСО 

№ 35 
«Euroworld
» 

01.09.2
014 

Пушкарук 
Т.Л. 
Рожок О. 
С. 

Листування,  
участь у міжнародних конкурсах,  
круглі столи, 
 обмін досвідом, мовне 
стажування  

Презентації «Моя мандрівка Європою» 
Круглий стіл «обговорення актуальних питань 
, пов’язаних з відносинами між ЄС та 
Україною» 
Конкурс стіннівок на тему «Україна – це 
Європа» 
Конкурс на кращий малюнок про ЄС 
Фотовиставка «Вікно в Європу» 
Свято танцю «Парад європейських держав» 

104.  Спеціалізована 
школа  
№ 40 з по-
глибленим 
вивченням 
німецької мови 

«Союз 
рівноправн
их» 

01.09. 
2010 

Миронченк
о М.М. 

-Реалізація шкільного проекту 
«Ми у світі»; 
-Реалізація партнерських зв’язків 
з гімназією ім. Вернера Сіменса, 
м.Гроссен-гайн (Німеччина); 
гімназією ім..Карла Орфа 
м.Унтершляйсхайм 

1.Тиждень англійської мови з 15 по 19 січня 
2018 р. 
2. Проведення позакласного заходу «Карнавал 
в Кельні» за участі волонтера комісії 
ЮНЕСКО Ані Краус. 
3. Участь у районному етапі ХV 
загальноміського конкурсу-фестивалю «Діалог 



-Отримання знань у сфері 
Європейської освіти; 
-Знайомство з культурою, 
історією та аспектами сучасного 
життя Німеччини; 
-Вивчення та пропаганда 
історичних і культурних 
цінностей європейських держав; 
-Забезпечення реалізації 
стратегій євроінтеграції 

держав: партнерство в освіті», ІІ місце. 
(22.03.2018р.)  
4. Участь команди учнів в районному 
англомовному театралізованому конкурсі 
«Весела англійська» 25.04.2018р. 
5. Поїздка учнів 7-Б класу разом з класним 
керівником Шмирко Г.Ю. до Берліну в табір 
відпочинку Feriendorf «Dorado» з метою 
вивчення мови та ознайомлення з визначними 
місцями столиці Німеччини (24.03.-31.03.2018 
р.) 
6. Поїздка в мовний табір Льорах біля 
м.Базель 32 дітей та вчителів Григор’євої І.В. 
та Співакової Н.В. з 24 червня по 04 липня 
2018 року з відвідуванням Франції та 
Швейцарії. 
7. Проведення Днів Європейської спадщини 
мови з 18 по 21 вересня 2018 року. 
8. Участь учнів 10-А класу в  Pinchuk Art 
Centre в оглядовій екскурсії англійською 
мовою 28 вересня 2018 року. 
9. Кіноклуб для молодших школярів. Перегляд 
фільмів-казок та мультфільмів німецькою 
мовою з 01 по 26 жовтня 2018 року. 
10. До Дня німецької єдності: круглий стіл 
«Німецьке суспільство – сучасне, 
плюралістичне й відкрите» 02 жовтня 2018 
року. 
11. Проведення Декади німецької мови з 08 по 
19 жовтня 2018 року. 
12. Фотовиставка «Шкільний обмін у 
фотографіях» 10 жовтня 2018 року. 
13. Конкурс дитячого малюнку «Яскраві барви 
Німеччини» 19 жовтня 2018 року. 
14. Проведення Європейського тижня місцевої 
демократії з 16 по 19 жовтня 2018 року. 
15. Учнівський форум в 11-Б класі «Ми 
презентуємо Німеччину»  (презентація 
країнознавчої інформації про Німеччину) 17 



жовтня 2018 року. 
16. Святкування Дня Святого Мартіна у 1-4-х 
класах 13 листопада 2018 року. 
17. Конкурс презентацій про країни – члени 
Євросоюзу серед учнів 5-10-х класів 20 грудня 
2018 року. 

105.  Спеціалізована 
школа №76 
 ім. О. Гончара  
 

«Ми-
українці, 
ми-
європейці» 

17.10.2
014 

Чепурна 
О.В. 

Чубар Л.В. 

- Поширення інформації про ЄС 
серед молоді. 
- Проведення зборів, зустрічей, 
фестивалів конкурсів з метою 
обміну досвідом та обговорення 
актуальних проблем; 
- встановлення культурних, 
наукових, ділових контактів між 
молоддю ЄС та України; 
-  налагодження співпраці з 
молодіжними громадськими 
організаціями, зацікавленими 
юридичними, фізичними 
особами, як в Україні, так і поза 
її межами; 
-  сприяти вивченню  іноземних 
мов, інформаційних технологій, 
комп’ютерних комунікацій; 
-  участь у видавничій діяльності, 
конкурсах, проектах; 
- участь у виставках та інших 
культурних заходах; 
-  проведення пізнавально-
розважальних заходів; 
- забезпечення захисту прав і 
свобод молоді, їхньої гідності і 
честі. 

 - підготовка учнями відеороликів англійською 
мовою про права дитини в різних 
європейських країнах. 
- конкурс стіннівок на тему «Моє майбутнє – 
Україна європейська» 
-створення стіннівок «Що я бажаю Україні» 
- книжкові  тематичні виставки про країни 
- «Святкування Дня чаю в різних країнах» 
захід для учнів 7-х класів 
- літературно-фольклорне свято «У світі казок» 
англійською мовою 
 

106.  Заклад загальної 
середньої освіти 
№ 83 

КІД 
«Friend – 
club» 

1999 р. Федькова  
Г. А. 

- поглиблення знань з англійської 
мови; 
- вивчення традицій та історії 
різних країн; 
- оформлення тематичних 
інсталяцій прес-центру закладу 

1.Віртуальна подорож Європою, 9-11 класи 
(фото), 19.10.18р. 
2.Обмін думками на занятті факультативу з 
англійської мови у 8-А,Б класах «Що ми 
знаємо про парламент Британії?», (фото), 
16.10.18р. 



освіти; 
- проведення заходів до 
міжнародних свят.  
 

3.Зустріч із викладачем англійської мови із 
Туреччини А. Лопезом 10-А клас, (фото), 
17.10.18р. 
4.Просвітницька акція для учнів 9-11 класів та 
їх батьків «Освіта в Європі», 15.03.2018  
5.Участь у 26-му Всеукраїнському 
благодійному ярмарку посольств різних країн, 
08.12.2018  

107.  Заклад загальної 
середньої освіти 
№ 96 

«Євросвіт» Квітен
ь 
2007р. 

Сологуб  
О. І. 

Інформаційно –просвітницька 
робота: пошук в європейських 
країнах партнерів для 
встановлення контактів та 
подальшої взаємодії  
(Польща, Молдова, Чехія) 
-збір та розповсюдження 
інформації про європейські 
країни; 
-знайомство з системою освіти 
європейських країн; 
-можливість реалізації спільних 
проектів 
- знайомство з культурою та 
традиціями країн 

Віртуальні екскурсії «Подорожуємо Європою». 
Акція «Ми - европейці». 
Урок-захід «мій сусід – Польща». 
Літературний вечір присвячений поезії Віслави 
Шимборської. 

108.  Київська гімназія 
№ 154 

Осередки 
дружби 
«Дивосвіт» 

  Активізація  пізнавальної 
діяльності учнів до вивчення 
історії, культури, побуту, звичаїв 
та традицій європейських держав 
та на формування ціннісного 
ставлення до суспільства та 
держави, виховання поваги до 
історії, культури своєї держави 
та держав ЄС. 

Організація проведенн  заходів серед учнів 
гімназії.  
26.02. Круглий стіл для учнів 9-11 кл.  
"Євроінтеграція України на сучасному етапі" 
30.03.Організація виставки і круглий світ 
«Побачення з Європою» (Італія) 
Травень. Проведення дня Європи та днів 
держав – членів ЄС. «Україна – ЄС».  
Конференції для учнів 8-9 кл., виховні бесіди 
для учнів 1-7 кл. 
Вересень. Конкурси плакатів - серед учнів 5-8 
класів, малюнки на асфальті – (1-4 класи), 
приурочені до Дня Миру. 
Жовтень. Ознайомлення з конвенцією ООН 
«Про права дитини», проведення тренінгів, 
приурочених до Дня ООН. 



109.  Заклад загальної 
середньої освіти  
№ 162 

Євроклуб 
«Соняшник
» 

16.09.2
011 

Кулинич  
Л. М. 

Поширення знань про Європу 
Культурна спадщина 
європейських країн 
Європейські традиції 
 

 Перебування в мовних таборах Польщі, 
Угорщини, Австрії, Німеччини. 
Туристичні поїздки до країн Європи в 
канікулярний час з батьками.  
Учні відвідали: Італію, Угорщину, Болгарію, 
Німеччину, Францію, Італію, Словаччину, 
Нідерланди, Швецію, Польщу. 
Листування в мережі Інтернет та чат 
спілкування з підлітками з країн: Італія, 
Франція, США, Швейцарія, Великобританія, 
Польща, Румунія. 
Уроки-диспути про міжнародні організації в 
Європі. Інтеграційні процеси ( 10 і класи, 
18.09,20.09.)  
Л. Керролл. Читаємо «Пригоди Аліси..», 
перегляд фільму. (січень 2018р.) До 
міжнародного дня рідної мови - випуск газет, 
радіогазета.(лютий 2018р.) Участь у 
районному конкурсі «Діалог держав» (березень 
2018р.) Подорож Британією. Цікаві місця. 
Перегляд фільму (квітень) Випуск стіннівок: 
«Європейський Великдень» (квітень 2018р.) 
До міжнародного дня пам`яток і визначних 
місць. Подорожуємо Європою (квітень 2018р.) 
Випуск стіннівок: «День Європи». Європейські 
казкарі. Європейська вікторина. (травень 
2018р.) Європейські країни. Презентації 
(вересень) Всесвітній день дитини. Права 
дитини (22.11). Традиції чаювання до 
всесвітнього дня чаю. Традиції англійців 
(18.12) Європейське Різдво. Випуск стіннівок. 
Перегляд фільму. Інсценізація. Розучування 
пісень( грудень ). 

110.  Спеціалізована 
школи № 185  

ім. Володимира 
Вернадського 

«Злагода» 05.11. 
2007 р. 

Костівська
Н.Ф. 

1.Збирання і поширення 
інформації щодо історії, 
культуриі нац. традицій країн 
Європи. 
2.Ознайомлення з процесом 
євроінтеграції. 

1. Тренінги «Ознайомлення з країнами 
Європи» 
2. Тренінги « Я знайомлюсь з діяльністю ЄС » 
3. Відеопрезентація та відеофільм «Історія 
виникнення Ради Європи та Європейського 
Союзу». 



3.Встановлення і розвиток 
дружніх зв´язків з учнями 
європейських держав, дитячими і 
молодіжними організаціями. 
4.Участь у міжнародних освітніх 
програмах. 
5.Вивчення та пропаганда серед 
зарубіжних ровесників історії 
рідного краю, мови, нац. 
культури і традицій. 

4. Заходи до Дня Європейської спадщини 
(вересень). 
5. Заходи до Дня Європи (травень). 
6. Заходи, приурочені до знаменних дат та 
міжнародних свят  
( протягом року ). 

111.  Заклад загальної 
середньої освіти 
№ 196 

КІД 1999 р. Янік С. М. -збір та розповсюдження 
інформації про європейські 
країни; 
-знайомство з системою освіти 
європейських країн; 
-можливість реалізації спільних 
проектів 
- знайомство з культурою та 
традиціями країн 

Літературні читання «Одного разу давно…» 
22.01.2018. 
Зустріч з перекладачем Юрієм Алаторцевим та 
обговорення його перекладу книги Ф. Мейера 
«Привіт, Америко» 26.02.2018. 
 Віртуальна подорож до Німеччини як 
найпотужнішої економічно – розвиненої 
держави» 27.04.2018. 
 Обмін досвідом зі студентами польських 
навчальних закладів 18.03.  
Літературний вечір «Сучасний англійський 
театр!» 25.05.  
Створення презентацій «Моя улюблена країна 
Європи» 28.09.2018  
Круглий стіл «Що таке Європейська політика 
сусідства» 09.11.2018  
Круглий стіл «Яке майбутнє Європи?»12.10.  
Рольова гра «Засідання Європейської Ради» 
02.12.2018. 

112.  Заклад загальної 
середньої освіти 
№ 197 

Євроклуб  
«Мир і 
Злагода» 

1998 
рік 

Куцаченко 
Г. І., 
керівник 
осередку, 
вчитель 
англійської 
мови 

- обміни учнями; 
- участь в інтелектуальних іграх 
КиМУ; 
- організація і проведення 
фестивалів та МООН; 
- розробка і проведення 
тренінгів, воркшопів; 
-волонтерська діяльність 

-Підготовка та участь в Моделях ООН 
протягом ІІ семестру 2017-2018 н.р.: 
16-17.03. ЛНЗ 
23-24.03. «Крок» 
19-20.04. Проведення Всеукраїнської МООН в 
нашій школі. 
23-24.05. КНТЕУ 
-Зустрічі: 
 зі співробітником Представництва ООН в 
Україні. 



з координатором програми Європейського 
Союзу в Україні “Креативна  Європа”  
-Фестиваль «Рідна земле моя» протягом 
семестру 
-Робота волонтерського загону протягом 
семестру:  
+Березень-благодійний концерт.  
+Квітень-привітання ветеранів і вихованців 
інтернату № 15. 
-Засідання дискусійного клубу 2 рази на місяць 
протягом семестру. 
-Робота прес-центру. Висвітлення роботи 
клубу. 
-Підготовка та участь в Моделях ООН 
протягом І семестру 2018-2019 н.р.: 
05.-06.10. КПІ 
06.10. ЮНІОР СКАНДІ  
30.11-02.12 СКАНДІ (старшокласники). 
27.09. Спортивний спринт до Дня туризму. 
-Організація та проведення флешмобів: 08.09. 
до Міжнародного дня письменності, 21.09. до 
Дня Миру, 16.11. до Дня толерантності, 21.11. 
до Дня гідності та свободи. 
-Цикл тренінгів та конкурс стіннівок з нагоди 
Дня Організації Об’єднаних Націй 24.10 та до 
Дня гідності та свободи 19.-23.11. 
-Організація та проведення циклу благодійних 
концертів з нагоди Міжнародного дня людей 
похилого віку і Дня ветерана (01.10),  Дня 
дитини (20.11) та Щедрого вівторка (27.11). 
-Відвідування дітей в інтернаті №15 протягом 
семестру та виступ і привітання (27.11). 
-28.11.-06.12. Організація виставки та 
проведення ярмарки учнівських робіт до Дня 
інваліда та Міжнародного Дня волонтерів.   
-Круглі столи до Міжнародного дня боротьби 
проти насилля (02.10.), до Дня визволення 
України від фашистських загарбників (28.10) 
до Дня пам’яті жертв голодоморів (23.11/24.11) 



та до Дня захисту прав людини (10.12.). 
-Привітання з Днем Миколая та Новим Роком 
ветеранів (18.12) і дітей в інтернаті №15 
(19.12). 

113.  Ліцей «ЕКО» № 
198 

Євроклуб 
«ЕКО» 

Вересе
нь. 
2010 р. 

Нечипорен
ко-
Воробйова 
С.О. 

Проведення тематичних заходів з 
питань європейського вибору 
України 

Проведення тижня іноземних мов у ліцеї. 
Участь команди у районному конкурсі-
фестивалі «Діалог держав: партнерство в 
освіті». 
Подорож учнів 8-А класу до Польщі в рамках 
програми «Вивчення культури та освіти 
Польщі». 

114.  ЗЗСО №200 «ВЕСЕЛІ 
ЧОМУЧК
И» 

05.09. 
2014р 

Кіргетова 
Л.В. 

Збір інформації про Європейські 
країни  
Проведення виховних 
міроприємств з метою 
інформуванні учнівської молоді з 
питань Євроінтеграції 

23.12. 
2018р. 
Круглий стіл 
«Країни ЄС»» 

115.  ЗЗСО № 215 Шкільний 
євро клуб  

«Планета 
друзів» 

2011 р. Удод Н.В. -поширення інформації про ЄС 
серед школярів; 
-поширення знань з історії та 
культ. традицій країн ЄС; 
- налагодження роботи в мережі 
євро клубів України та в 
міжнародній мережі; 
- орг. співпраці зі школами та 
громад. орган.. України, країн ЄС; 
-сприяння  встановл. контактів між 
молоддю ЄС та учнів. молоддю 
України; 
-проведення зборів, круглих столів, 
конференцій з метою обговорення 
актуальних проблем щодо ЄС; 
-сприяння вихованню учнів. молоді 
в дусі загальних європейських 
цінностей; 
- підготовка та проведення 
пізнавально-розважальних заходів 
для ознайомлення з культурою 
країн членів ЄС; 

 –презентація про діяльність Представництва 
ЄС в Україні і спільні проекти в напрямку 
інтеграції України в Європу. 
Засідання євроклубу: 
- до Дня рідної мови «Розквітай, мово рідна!»; 
- тематичний урок до Дня незалежності 
Вірменії («Незалежна Вірменія»); 
- урок-подорож «Знайомтесь, Польща!»; 
- виставка книжкова в бібліотеці: «Україна - це 
Європа!»; 
- виставка малюнків «Україна - Європейська 
держава!» 
- круглий стіл:  «Освіта в Європі» 
- «Світова спадщина ЮНЕСКО»; 
-вікторина-гра  
- «Літературна спадщина Європи» 
- урок-презентація « Різдвяні зустрічі»; 
 
 



-участь у міжнародних конкурсах 
та програмах.  

116.  ЗЗСО № 235 «Євроінтег
рація» 

21.01.2
013 

Лещенко 
Н.В. 

Проведення заходів до знаменних 
дат і міжнародних свят 

1.Флеш-моб до Дня Європи 
2.Вистава «Україна-Європа» 
3. Презентація 
«Євросоюз: будьмо знайомі»  

117.  ЗЗСО № 253 Євроклуб 
«Єдність» 

2017 Михальчук 
Н.С. 

Поширення 
інформації про ЄС серед учнів; 
виховання  учнів у дусі 
загальноєвропейських цінностей; 
організація проведення 
пізнавальних заходів щодо культур 
країн ЄС. 
 

Підготовка презентацій про країни Європи,  
проведення вікторини «Чи знаєш ти Європу?»; 
відео-мандрівка країнами ЄС; 
участь у районному конкурсі-фестивалі 
«Діалог держав: партнерство в освіті»; 
конкурс дитячих малюнків на тему «Моя 
Україна в європейській родині»; 
перегляд та обговорення презентацій: 
«Країнами та містами Європи», «Франція – 
країна моєї мрії», «Заочна подорож до 
Угорщини», «Греція – країна міфів і легенд». 

118.  Спеціалізована  
школа №254 

Клуб  
«EUROSTA

R» 

2005 р. Гуриненко 
Ю.П. 
вчитель 
англійської 
мови 

листування зі школярами з різних 
країн, розширення знань про 
європейські країни, виховання 
почуття патріотизму, заохочення 
до вивчення іноземних мов. 

Вікторина «Найрозумніший». 
Проект «Be green». 
Дискусія «Де краще вчитися: в Україні чи за 
кордоном». 
Круглий стіл «Європа – знайома та 
незнайома» 
Віртуальна подорож «Чудеса України» 
Акція «Лист у майбутнє» 
Участь у театралізованому конкурсі «English 
with fun» 
Фестиваль «Діалог держав» 
конференція з призерами МАН. 

119.  Спеціалізована 
школа № 304 

«Меридіан
» 

2007 
рік 

Білоцька 
А.В.  
Маслова 
О.І. 

1. Пропаганда серед учнів:  
 - діяльності зарубіжних дитячих 
організацій;  
- вивчення історії, культури, 
мистецтва країн, з юними 
громадянами яких 
налагоджуються зв’язки.  
2.Організація серед учнів:  
- листування із закордонними 
школярами поштою та 

1. Створення проекту «Мої друзі за кордоном» 
2.Презентація міжнародного проекту «Друзі по 
листуванню та дитячі міжнародні обміни». 
3.Засідання за секціями: Миротворча 
діяльність- секція „Діти – за мир!” 
Еколого-краєзнавча діяльність- секція „Ми 
діти твої, Україно !” 
Міжнаціонально-культурна діяльність-секція 
юних дипломатів, секція юних перекладачів, 
секція фотокореспондентів 



електронною поштою;  
- навчання роботи з комп’ютером 
в мережі Інтернет; - вивчення 
культури оформлення різних 
видів листів;  
- участі у комунікаційних 
вікторинах;  
- участі школярів в різних 
інтернаціональних акціях. 

4.Творчий звіт членів клубу „Країни, що я 
відвідав ” 
5. Проведення заочних подорожей по 
Великобританії, США, Франції, Данії. 
6. Проведення бесід, лекцій, вікторин, усних 
журналів по країнознавчому матеріалу.  
7. Робота з комп’ютером.  
8. Організація листування в мережі Інтернет. 
9. Збір матеріалів українською, французькою, 
англійською мовами.  
10. Оформлення альбому клубу. 

120.  ПЗНЗ «Гімназія 
«Апогей» 
 

«Співдруж
ність» 

2004р. Зінченко  
О.І. 

Проведення заходів за 
календарем ЮНЕСКО 
 
 

Заходи до відзначення  міжнародного Дня 
миру (21 вересня) 
26.09 –день Європейських мов - Віртуальна 
подорож до країн Європи: Великобританії, 
Німеччини, Франції 
Заходи до міжнародного Дня Організації 
Об’єднаних Націй (24.10. – День ООН) 
Учнівський дебатний турнір  
«Дотримання норм міжнародного 
гуманітарного права (ст.38)» - до річниці 
Конвенції про права дитини 
Міжнародний день прав людини (10.12.).  
Проведення заходів до Міжнародного дня прав 
людини 
(Університет юних правознавців) 

Солом’янський район 
121.  СШ № 7 Шкільний 

осередок 
побратимст
ва «Обрій» 

Лютий 
2017 р. 

Безпалько 
Є.В. 

Пізнавально-просвітницький 1. Цикл уроків «Європейськідержави» (в 
рамках декадитворчостімолодихвчителів) 

2. Ігровиймайданчик «ІгринародівЄвропи». 
3. Круглийстіл 

«Європумайбутньогобудуємосьогодні»  
4. Інформаційнігодини 

«Європейськаспадщина - 
безцінненадбаннялюдства». 

5. Конкурси 
- презентацій «МандруємоЄвропою»; 
- стінних газет та плакатів 

«Знайомтесь: Європейськікраїни»; 



- дитячихмалюнків «МалюємоЄвропу 
6. Анкетування 

«ЯківизначнімісцяУкраїнитизапропонувавв
ідвідати гостю України». 

Проведення «ДнівЄвропейськогокіно».  
122.  СШ № 64 «Всесвіт 

дружби» 
1975 Дашкевич 

Є. О. 
-Прес-центр; 
-кореспондентський клуб; 
-творчість народів світу; 
-театр. 

1. Міжнародний проект «Подорож навколо 
світу» 
2. Перегляд та обговорення іспанських, 
аргентинських, мексиканських та кубинських 
фільмів. 
3.Участь у VІ конкурсі-фестивалі  шкільного 
театру іспанською мовою в Україні за 
підтримки Посольства Іспанії. Вистава 
Франсіска Хав’єра Бернада Моралеса  
«Повідомлення». 
4.Безперервне читання «Дон Кіхота з Ла 
Манчі» Мігеля Сервантеса іспанською, 
українською та англійською мовами. 
5.Дискусія «Глобалізація суспільства» 
6.Виставка дитячих малюнків «Країна, яку я 
мрію відвідати» 
7.Виставка книжок улюблених зарубіжних 
авторів. Презентація улюбленої книги 
іноземною мовою. 
8.Круглий стіл з музикантом Хосе 
Фернандесом (Перу.Національна музика.) 
9.Перегляд вистави М.Сервантеса «Театр 
Чудес» у Київській академічній майстерні 
театрального мистецтва «Сузір’я» за 
підтримки Посольства Іспанії в Україні. 
10.Мовний табір «Веселка». 
11.Зустріч з методистом науково-методичного 
центру “Pearson” Крісом Кірбі. 
12.День іспанської нації «Подорож 
Христофора Колумба». Зустріч з радником з 
питань культури Посольства Іспанії Патрісією 
Серрано Санчес. 
13. Різдвяний музичний калейдоскоп «Свято 
наближається» 



123.  Ліцей № 144 Центр 
учнівськог
о 
парламенту 
«Сузір’я» 

1998р. Швець Я. 
С. 

Розвиток міжнародної діяльності 
та участь в міжнародних 
проектах 

Тиждень Польщі в ліцеї №144 (листопад 2018) 
Відеоролики з привітаннями до польських 
партнерів (протягом року) 
Проведення скап- конференцій з польськими 
учнями 
Листування з литовськими школами 
Акція «Вітаємо Литву!», приурочена100-річчю 
відновлення Литовської держави 
Марафон скап-конференцій «Вітаємо 
литовських друзів» 

124.  СШ № 149 «Європа-
наш 
спільний 
дім» 

2006р. Цихович 
А.П. 

Пізнавльно-просвітницький Проведення заходів до святкування Пасхи в 
Німеччині та Україні. 
Проведення Тижня німецької мови. 
Святкування Національного дня Німеччини: 
тематичні уроки, 
виставки постерів «Міста Німеччини», 
перегляд інтерактивного матеріалу про 
Німеччину. 
Проведення заходів до святкування Різдва у 
Німеччині: «Різдвяний урок», відтворення 
звичаїв святкування, виготовлення вітальних 
листівок та подарунків; 
перегляд інтерактивного матеріалу. 
Участь у навчально-екскурсійній програмі: 
відвідування міст Лейпциг, Берлін, Потсдам, 
Майсен (березень 2018)  

125.  Гімназія 
«Міленіум» 
№ 318 м. Києва 

ШРМ 2016 р. Левак 
А.В. 

Просвітницький; культурно-
освітній  

Заходи у рамках акції «16 Днів проти 
гендерного насильства»; проведення заходів, 
приурочених до знаменних дат та міжнародних 
свят 

126.  Ліцей «Престиж» Englishclub 
 
 
Польський 
клуб 
 

2012р.  
2016р. 

Мірошник 
В. Є. 
 
Лізунова 
О.К. 

Інтенсивне вивчення англійської 
та польської мов, культурно-
освітній 

-Хеллоуін (31.10.2018): тематичні уроки, 
розваги (5, 6, 7,8 класи) 
День Незалежності Польщі (11.11.2018): 
ліцейний позакласний захід 
Міжнародний день «Крапки» (15.09.2018): 
ліцейні заходи (6-9 класи) 
Всесвітній день Подяки (21.11.2018): 5-9 класи 
 Уроки інтегрованого навчання – англійська 
мова і інші предмети (фізика, біологія, історія, 



географія) 
 
В Ліцеї працює  “KidsSmart Club” на заняттях 
якого розв’язуються логічні завдання 
українською та англійською. 

Шевченківський район 
127.  Київський ліцей 

бізнесу 
"Лекос" 2004 Берідзе І.В. програми шкільних обмінів Проект з гомадянської освіти "Ми різні, ми 

рівні", обін учнівськими делегаціями з 
школами-партнерами 

128.  ЗЗСО№25 "SkyWorld" 2015 Сірікова Л. 
І. 

вивчення культур і традицій 
народів світу, диспут-клуб. 

Дитячий дипломатичний прийом,  День 
святого Патрика, Китайський Новий рік, 
"Різдвяні зустрічі в Німеччині", День 
вірменської культури, "На гостини до братів 
Гримм" 

129.  ЗЗСО№135 "Гарні", 
храм 
армянської 
мови 

2016 Соломатіна 
В. В. 

вивчення мови, культури і 
традицій народів світу, мовний 
клуб. 

Фестиваль вбрання народів счвіту 

130.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів №82 
ім.Т.Г.Шевченка з 
поглибленим 
вивченням 
англійської мови 
Шевченківського 
району м.Києва 

Клуб 
«Європейс
ький клуб» 

2000 
рік 

Горбенко 
О.В. 

вивчення мови, культури і 
традицій англомовних країн, 
мовний клуб. 

Фестиваль "Україна єдина" 

131.  Спеціалізована 
школа І-ІІІ 
ступенів № 53 з 
поглибленим 
вивченням 
німецької мови 

"Крок до 
Європи" 

2011 Дяченко 
О.В.. 

Інформаційний, просвітницький Проект "Єкологія мого міста» 

132.  Ліцей 
"Універсум" 

"Universe" 2015 Давиденко 
Л. О. 

- вдосконалення знань іноземних 
мов та мовна практика; 
- вивчення культури і традицій 
англомовних країн; 
- мовний клуб; 
- онлайнспілкування із носіями 

Фестиваль "Традиції святкування Нового року 
та Різдва у різних країнах світу" Робота 
мовного клубу. (протягом року) 



мови; 
133.  Школа І-ІІІ 

ступенів №169 
Шляхами 
дружби 

2002 Анпілогова 
А. С. 

онлайн спілкування; 
проведення зустрічей; 
Speaking club. 

Зарубіжна література. Арт мистецтво як спосіб 
зрозуміти автора. 

134.  гімназія №48 "Сузір'я" 1999 р. Нагорнюк 
І.Г. 

Розвиток гуманітарної та 
культурологічної освіти в 
гімназії; підтримка культурних 
ініціатив; організація 
безпосереднього спілкування між 
молоддю України та країн, мови 
яких вивчаються в гімназії; 
вдосконалення вивчення 
французької, англійської та 
польської мов; підготовка групи 
екскурсоводів для проведення 
екскурсій за темою "Історія 
рідної гімназії та її сьогодення". 

Випуск гімназійної газети "Сузір'я мов"; 
участь у програмі e-Twinning та створення 
спільноєвропейських проектів за програмою 
"e-Twinning"; підготовка учнів до участі в 
програмі обміну майбутніх лідерів (FLEX); 
підготовка гімназійної команди до участі в 
Регіональній конференції старшокласників 
(модель ООН); дні Європи в гімназії (квести, 
брейн-ринги, концерти, тематичні уроки). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 4 
 

  
План заходів Асоційованих шкіл ЮНЕСКО на 2019 рік 

 
№ 
з/п 

Заклад освіти Дата Захід Рівень 
(всеукраїнський, 
загальноміський) 

Місце проведення 

Голосіївський район 
 Спеціалізована школа І

ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням 
англійської мови № 85 

міста Києва 

Травень 
2019 року 

До дня Європи – рульова гра 
«G – 20» 

Загальноміський Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови 
№ 85 міста Києва, 

проспект Голосіївський, 36 
 

 Спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів з 
поглибленим 

вивченням 
англійської мови № 

85 міста Києва 

Вересень 2019 
року 

 

До Міжнародного дня миру - VI конгрес 
юних посланців миру «Усім світом –  за 

мир!» 
 

Загальноміський Національний музей 
історії України у Другій 

світовій війні 
 

 Спеціалізована школа І
ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 
англійської мови № 85 

міста Києва 

Листопад 2019 
року 

 

До Міжнародного дня толерантності – 
міський інтеграційний фестиваль «Сонячні 

барви» 

Загальноміський Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови 
№ 85 міста Києва, 

проспект Голосіївський, 36 
 

 Спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів з 
поглибленим 

вивченням 
англійської мови 
№165 міста Києва 

28.11.2019 
 

Міська учнівська конференція «Видатні 
місця та культурна спадщина ЮНЕСКО в 

Китаї» 

Загальноміський Спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 
англійської мови №165 

міста Києва, 
вул. Жилянська, 75 

 
Дарницький район 

 Слов’янська гімназія березень Міжнародний проект «Live Classes» («Живі 
уроки») за підтримки Pearson та ВВС 

міжнародний 
(онлайн) 

Слов’янська гімназія 



 Слов’янська гімназія квітень Конференція старшокласників «Українські 
скарби спадщини ЮНЕСКО» 

локальний Слов’янська гімназія 

 Слов’янська гімназія  
Листопад 
Березень 

Конкурси-фестивалі «ЄвроDance- 2019», 
«ЄвроFest-2019» 

локальний Слов’янська гімназія 

 Гімназія № 315 Травень Майстер-клас гри в петанк за організаційної 
підтримки Федерації петанку в Україні 

районний для шкіл - 
учасників ПАШ 

ЮНЕСКО 

Гімназія №315 

 
Гімназія № 323 Березень - 

квітень 
Учнівська Інтернет-конференція англійською 

мовою для учнів 9 класів 

районний із 
використанням мережі 

Інтернет 
Гімназія № 323 

 
Гімназія № 323 Травень 

Учнівська конференція «Всесвітній день 
культурної різноманітності в ім’я діалогу та 

розвитку. Румунія» 

районний для шкіл - 
учасників ПАШ 

ЮНЕСКО 
Гімназія № 323 

 Гімназія «Діалог» 21.03.2019 Літературна вітальня «Поезія – це ключ до 
захоплюючого різноманіття людства» до 

Всесвітнього дня поезії 

Регіональний 
(загальноміський) 

Гімназія «Діалог» 

 Гімназія «Діалог» 10.11.2019 Науково-практична конференція «Всесвітній 
день науки в ім’я миру та розвитку» до 

Всесвітнього дня Науки 

Загальноміський 
(всеукраїнський) 

Гімназія «Діалог» 

Деснянський район 
 Гімназія “Києво- 

Могилянський 
колегіум” 

21 лютого  2019 
року 

Свято ”Рідна мова – це невід’ємна частка 
батьківщини 

Загальношкільний Гімназія “Києво- 
Могилянський колегіум” 

 
 Гімназія “Києво- 

Могилянський 
колегіум” 

7 квітня 2019 
року 

“Здоров’я – це найбільша цінність” Загальношкільний Гімназія “Києво- 
Могилянський колегіум” 

 
 Школа І-ІІІ ступенів 

№ 119 Деснянського 
району міста Києва 

Листопад 
2019 року 

Правовий діалог «Я – людина. Я маю право 
на приватність» 

Загальноміський Школа І-ІІІ ступенів 
№ 119 Деснянського 
району міста Києва 

 Гімназія “Троєщина” 
ІІ-ІІІ ступенів 

Листопад 2019 Конференція «Ми за екологічно чисте 
майбутнє» 

 

Загальноміський Гімназія “Троєщина” ІІ-ІІІ 
ступенів 

 «Навчально-виховний 
комплекс 

«Спеціалізована 
школа І ступеня з 

поглибленим 

Квітень 2019 
року 

Науково-практична екологічна   
конференція 

«Сучасне і майбутнє України» 
 

Загальноміський «Навчально-виховний 
комплекс «Спеціалізована 

школа І ступеня з 
поглибленим вивченням 

української мови - 



вивченням 
української мови - 
гімназія № 39 І-ІІІ 

ступенів імені  
гетьмана  України 

Богдана 
Хмельницького» 

гімназія № 39 І-ІІІ 
ступенів імені  гетьмана  

України Богдана 
Хмельницького» 

Дніпровський район 
 Гімназія № 191 

ім. П.Г. Тичини 
з поглибленим 

вивченням іноземних 
мов м. Києва 

листопад 2019 Науково-практична конференція «Рада 
Європи» 

міський рівень Гімназія № 191 

18.05-20.05.2019 Воркшоп  «Я і Європа» районний рівень Гімназія № 191 
березень – 

квітень 2019 
Конкурс : «Діалог держав» районний рівень Гімназія № 191 

вересень 2019 Міжнародний проект обміну 
«Україна – Данія» 

міжнародний Гімназія № 191 

протягом року Програма GoGlobal 
«On-line open classes» 

міський рівень Гімназія № 191 

протягом року Проект e-Twinning міжнародний Гімназія № 191 
 Навчально-виховний 

комплекс № 167 
з поглибленим 

вивченням німецької 
мови (спеціалізована 

школа І ступеня - 
гімназія) м. Києва 

21.09.2019 Peace one day 
(Великобританія) 

всеукраїнський НВК №167 м.Києва 

червень, 2019 Міжнародний молодіжний 
табір ЮНЕСКО в Греції 

всеукраїнський Пелопоннес 

 Ліцей гуманітарної 
освіти та 

комунікаційних 
технологій 
«Гармонія» 

Жовтень 2019 
року 

Веб-конференція між містами-побратимами 
Київ – Чикаго «Як зробити світ теплішим?» 

міжнародний Ліцей гуманітарної освіти 
та комунікаційних 

технологій «Гармонія» 

 Навчально-виховний 
комплекс № 176 імені 
Мігеля де Сервантеса 

м. Києва 

08.02.2019 Організація і проведення засідання  круглого 
столу до дня народження кубинського героя 

Хосе Марті за участю керівника 
дипломатичного представництва Республіки 

Куба Натачі Діас Агілера. 

загальноміський НВК № 176 
імені Мігеля де 

Сервантеса м. Києва 

 Навчально-виховний 
комплекс № 176 імені 
Мігеля де Сервантеса 

20.02.2019 Участь у VIIІ Міжнародному фестивалі 
рідних мов ім. Д. Кієкбаєва в режимі он-

лайн 

міжнародний НВК № 176 
імені Мігеля де 

Сервантеса м. Києва 



м. Києва до Міжнародного дня рідної мови. 
 

 Навчально-виховний 
комплекс № 176     
імені Мігеля де 

Сервантеса 
м. Києва 

20.02.- 31.03. 
2019 

Участь у національному етапі  Х 
міжнародного конкурсу фотомонтажу за 

сприяння 
Посольства Іспанії в Україні. 

всеукраїнський Посольство 
Королівства Іспанії 

в Україні 

 Навчально-виховний 
комплекс № 176 
імені Мігеля де 

Сервантеса 
м. Києва 

12.04.2019 Участь у VІІ Всеукраїнському  фестивалі 
театральних вистав іспанською мовою 

за сприяння Посольства Королівства Іспанії 
в Україні. 

всеукраїнський Посольство 
Королівства Іспанії 

в Україні 

 Навчально-виховний 
комплекс № 176 
імені Мігеля де 

Сервантеса 
м. Києва 

22.04.- 
26.04.2019 

Організація і проведення тижня, 
присвяченого життю та творчості Мігеля де 
Сервантеса Сааведри до Міжнародного Дня 

книги 

всеукраїнський Навчально-виховний 
комплекс № 176 
імені Мігеля де 

Сервантеса 
м. Києва 

 Навчально-виховний 
комплекс № 176 
імені Мігеля де 

Сервантеса 
м. Києва 

травень Заходи до Міжнародного дня охорони 
навколишнього середовища 

загальноміський Навчально-виховний 
комплекс № 176 
імені Мігеля де 

Сервантеса 
м. Києва 

 Навчально-виховний 
комплекс № 176 
імені Мігеля де 

Сервантеса 
м. Києва 

вересень Участь у національному етапі міжнародного 
конкурсу дитячого малюнку «Моя Мексика»  
за сприяння посольства Мексики в Україні 

всеукраїнський Посольство Мексики 
в Україні 

 Навчально-виховний 
комплекс № 176 
імені Мігеля де 

Сервантеса 
м. Києва 

жовтень Участь у заходах до Європейського дня мов. загальноміський Посольство  
Королівства Іспанії  

в Україні 

 Навчально-виховний 
комплекс № 176 
імені Мігеля де 

Сервантеса 
м. Києва 

12.04.2019 Участь у VІІ Всеукраїнському  фестивалі 
театральних вистав іспанською мовою  

за сприяння Посольства Королівства Іспанії 
в Україні. 

всеукраїнський Посольство  
Королівства Іспанії  

в Україні 

 Навчально-виховний 
комплекс № 176 

грудень Організація і проведення свята «Різдвяні 
зустрічі»  у посольствах Іспанії, Аргентини, 

міжнародний Посольства Іспанії, 
Аргентини, Мексики 



імені Мігеля де 
Сервантеса 

м. Києва 

Мексики і Куби. і Куби 

Оболонський район 
 НВК "Оболонь" 21.02.2019 року Онлайн конференція "День рідної мови" районний НВК "Оболонь" 
 

ЗЗСО  №8 12.02.2018 
Міський поетичний фестиваль "На крилах 

надії" загальноміський 
школа № 8 

 Спеціалізована школа 
№ 16 

квітень 2019 
 

"Через книгу до духовності і культури" (до 
Міжнародного дня книги та Міжнародного 

дня англійської мови) 

загальноміський 
 

СШ №16 
 

 Міжнародна 
Французька Школа ( 

МФШ) 

листопад-
червень 2018-

2019р. 

Захист проекту "Красиве та потворне" загальношкільний МФШ 

2018-2019н.р. Захист еко-проекту МФШ "Екологічна 
ситуація на планеті" (штучні відходи, 

пластикове сміття, звалища) 

загальношкільний МФШ 

21.09. 2019р. Міжнародний День Миру загальношкільний МФШ 
26.09.2019р. Святкування Європейського дня мов загальношкільний МФШ 
08.11.2019р. День толерантності загальношкільний МФШ 
11.12.2019р. Міжнародний день солідарності загальношкільний МФШ 

березень 2019р. Тиждень Франкофонії загальношкільний МФШ 
21.03.2019р. Святкування Міжнародного дня 

Франкофонії 
загальношкільний МФШ 

05.04.2019р. Всесвітній День здоров'я загальношкільний МФШ 
 Спеціалізована школи 

№ 211 
 

Вересень Лінійка: «Посвята  п`ятикласників у 
Миротворці» 

загальношкільний СШ № 211 

Вересень Участь у міському конгресі Юних послів 
миру: «Усім світом за мир». 

загальноміський 
 

Національний музей 
історії України в Другій 

світовій війні. 
01.12.2018 

(перенесено на 
травень місяць) 

Виїзний семінар до Житомира учасників 
шкіл Миру. Обмін досвідом. 

загальношкільний За планом Всесвітньої 
федерації миру 

 
Протягом 

навчального 
року 

Участь у проекті «Юних послів миру» 
Всесвітньої федерації миру. 

загальношкільний За планом Всесвітньої 
федерації миру. 

Березень Відзначення Міжнародного Дня води за 
зверненням генерального директора 

ЮНЕСКО. 

Загальноміський За планом Всесвітньої 
федерації миру. 



Печерський район 
 Ліцей міжнародних 

відносин № 51 
22 квітня Сесія Європейського молодіжного 

парламенту «На шляху до сталого розвитку. 
Екологічні аспекти» 

Регіональний Ліцей міжнародних 
відносин № 51 

 Ліцей міжнародних 
відносин № 51 

Травень Участь у Міжнародному театральному 
конкурсі-фестивалі  під патронатом 

Національної комісії Польщі у справах 
ЮНЕСКО 

Міжнародний М.Легіоново 
Польща 

 Ліцей міжнародних 
відносин № 51 

Липень Оздоровчий мовний табір. Робота над 
спільними проектами 

Міжнародний Польща 

 Печерська гімназія № 
75 

Травень Захід «Не дамо мовам зникати» Загальноміський Печерська гімназія № 75 

 Спеціалізована школа 
№ 80 

Лютий Презентація для учнів молодшої школи 
«Безпечний інтернет-користувач», 

присвячений Всесвітньому дню безпеки 
Інтернету 

Шкільний Спеціалізована школа № 
80 

 Спеціалізована школа 
№ 80 

Листопад Міжнародний день толерантності. 
Тренінгове заняття на тему «Толерантність у 

нашому житті» та створення «Квітки 
толерантності» 

Шкільний Спеціалізована школа № 
80 

 Гімназія № 109 Квітень-травень Арт-проект «Європейський вибір України» Шкільний Гімназія № 109 
 Гімназія № 109 Вересень-

жовтень 
Конкурс ессе «З чого починається мир у 

світі» 
Шкільний разом с 

партнерами з м.Гданськ, 
Польща 

Гімназія № 109 

 Києво-Печерський 
ліцей «Лідер» № 171 

Лютий Учнівська конференція асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО «Права людини у Криму: 

наслідки окупації» 

Міський Києво-Печерський ліцей 
«Лідер» № 171 

 Києво-Печерський 
ліцей «Лідер» № 171 

Квітень Освітній ековоркшоп «Еколого-економічна 
глобалізація: світові тенденції 

Ліцейний Києво-Печерський ліцей 
«Лідер» № 171 

 Український 
гуманітарний ліцей 

квітень Учнівська конференція «Міжнародний рік 
періодичної таблиці хімічних елементів 

Міський Український гуманітарний 
ліцей 

 Український 
гуманітарний ліцей 

квітень Захист проекту «Проблеми харчування» Шкільний Український гуманітарний 
ліцей 

Подільський район 
 Ліцей №100 «Поділ» Травень Проект «Збереження культурної спадщини 

рідного міста». Конференція 
«Архітектурний портрет сучасного Подолу 

на тлі історичних пам’яток» 

районний  



 Ліцей №100 «Поділ» Вересень Творча майстерня  «Мир для мене – це…» шкільний  
 Ліцей №100 «Поділ» Жовтень Круглий стіл «Інтернет – нескінченне 

джерело можливостей на службі людства» 
міський  

 Ліцей №100 «Поділ» Листопад Культурна особистість у світлі виховання, 
освіти і духовного розвитку 

районний  

 Фінансовий ліцей Лютий Історико-мистецький проект «Україна – 
соборна» 

міський Коледж «КРОК» 

 Фінансовий ліцей Квітень Х регіональна конференція «Модель ООН в 
Україні» 

Всеукраїнський Київський ліцей бізнесу 

 Фінансовий ліцей Травень Семінар-тренінг Всеукраїнський 
екологічний проект «Квітола» 

міський Фінансовий ліцей 

Святошинський район 
 Київська гімназія 

східних мов №1 
Жовтень 2019 Міжнародна науково-практична 

конференція «Українська мова – світ ХХІ 
століття в діалозі мов, культур: ціннісні 

виміри особистості» 

Міжнародний Київська гімназія східних 
мов №1 

Солом’янський район 
 - - - - - 

Шевченківський район 
 Школа № 82 ім. 

Т.Г.Шевченка 
серпень 

 
вересень 

 
Протягом року 

 

Засідання шкільного клубу «Європейський 
клуб» 

1) Аналіз роботи клубу «Європейський 
клуб» за 2017-2018 н. р. 

2) Основні завдання роботи клубу 
«Європейський клуб» на 2018-2019 н. р. 

Участь у міських, регіональних, 
всеукраїнських та міжнародних програмах 

АШЮ. 

Всеукраїнський Школа № 82 ім. 
Т.Г.Шевченка 

 Школа № 82 ім. 
Т.Г.Шевченка 

5 вересня 
 

8 вересня 
 
 
 

21 вересня 
 
 

Міжнародний день благодійності 
 

Відзначення Міжнародного Дня писемності. 
Віртуальна подорож «Історія виникнення та 

становлення писемності». 
 

Загальношкільний квест до Міжнародного 
Дня миру. 

 

Міжнародний Школа № 82 ім. 
Т.Г.Шевченка 



21 вересня 
 
 

26 вересня 
 
 

27 вересня 

Міжнародний день миру. Конкурс малюнка  
« Ми за мир на планеті Земля». 

 
Відзначення Європейського Дня мов. 
Загальношкільний батл « Я володію 

європейською мовою» 
 

Всесвітній день туризму. Конкурс 
 Школа № 82 ім. 

Т.Г.Шевченка 
1 жовтня 

 
 
 
 

24 жовтня 
 

 
24 жовтня 

 

«Повага – ниточка, що з’єднує покоління» 
Відзначення Дня людей похилого віку 
Загальношкільний захід « Ланцюжок 

поколінь» 
 

Відзначення Дня ООН. 
Відверта розмова « Що ми знаємо про ООН» 

 
Загальношкільна акція до Міжнародного дня 

без паперу. 

загальноміський Школа № 82 ім. 
Т.Г.Шевченка 

 Школа № 82 ім. 
Т.Г.Шевченка 

9 листопада 
 

11 листопада 
 
 

14 листопада 
 
 
 

16 листопада 
 
 

21 листопада 
 
 
 

26 листопада 
 

Відзначення Дня української писемності та 
мови. 

Написання загальнонаціонального диктанту 
єдності. 

 
Міжнародний День енергозбереження. 
Конкурс відео фільмів « Енергетичні 

проблеми сучасності» 
 

Всесвітній день доброти. Відверта розмова « 
Добро врятує світ» 

 
Міжнародний день толерантності. Диспут « 

Толерантність починається з тебе» 
 

Загальношкільна акція до Всесвітнього дня 
дитини. Загальношкільний конкурс 

малюнків «Моя дитяча мрія» 
 

«Історію переписати неможна» (заходи до 
Дня памяті жертв Голодомору та політичних 

Всеукраїнський Школа № 82 ім. 
Т.Г.Шевченка 



репресій) 
 Школа № 82 ім. 

Т.Г.Шевченка 
11 січня 

 
22 січня 

 
 

27 січня 
 

29 січня 

Всесвітній день «Спасибі» 
 

День Соборності України. Флеш-моб « 
Соборність  починається з тебе» 

 
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 
Зустріч з учасником подій в Бабиному Яру. 

 
День мобілізації зусиль проти загрози 

ядерної війни . Флеш-моб « Ми хочемо 
миру» 

всеукраїнський Школа № 82 ім. 
Т.Г.Шевченка 

  
Школа № 82 ім. 
Т.Г.Шевченка 

3 березня 
 
 
 

8 березня 
 
 
 

21 березня 
 
 

22 березня 
 
 

25 березня 
 
 

27 березня 

 
 
 

Мiжнародний день рiдної мови. Квест « Чи 
знаєш ти рідну мову» 

 
Всесвітній день письменника. Зустріч з 

членкинею спілки письменників України , 
письменницею Клименко Наталією. 

 
Міжнародний Жіночий День. Конкурс « 

Міс-весна» 
 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію 
расової дискримінації. Круглий стіл 
«Расизм: історія, витоки. позиція» 

 
Всесвітній день води (Всесвітній день 

охорони водних ресурсів). Відео-естафета 
«Вода – це життя» 

 
Всесвітня акція «Година Землі» 

 
Міжнародний день театру. Всесвітній день 
поезії. Загальношкільний конкурс на кращу 
театральну постановку. Похід учнівських 

колективів до театру, перегляд вистав. 

 
 
 
 

всеукраїнський 

Школа № 82 ім. 
Т.Г.Шевченка 



 ЗЗСО №49 3-ій тиждень 
січня 

 

Цикл бесід:Документальна спадщина 
ЮНЕСКО. Загальні положення, світові 

зразки. 

загальноміський 
 

ЗЗСО №49 
 

 ЗЗСО №49 1-ий тиждень 
лютого 

 

Цикл бесід: Документальна спадщина 
ЮНЕСКО – «Архів  Радзивілла». 

Презентація книги «Три гілки Радзивіллів» - 
зустріч з автором книги – Ганною Радзивілл-

Левінцевою. 

загальноміський ЗЗСО №49 

 ЗЗСО №49 
 

лютий-березень 
 

Цикл бесід : «Духовний спадок українця, чи 
можна його оцінити ?» 

Зустріч з кандидатом історичних наук 
К.Галушко 

загальноукраїнський ЗЗСО №49 
 

 ЗЗСО №49 лютий 2019 р Спільний проект з Institut de la Tour, Paris 
«Київська Русь та витоки православ`я» 

Круглий стіл: обмін дослідженнями 
учасників проекту з української та 

французької сторін 
(Згідно з проектом про співпрацю з Institut 

de la Tour,(collège), Paris ) 

загальноукраїнський ЗЗСО №49 

 ЗЗСО №49 лютий 2019 р. 
 

Обмін думками «Космополітизм Оноре де 
Бальзака» (круглий стіл за участю ліцеїстів з 

Institut de la Tour,(collège), Париж) 

загальноміський ЗЗСО №49 

 ЗЗСО №49 4-ий тиждень 
лютого 

 

Цикл бесід : Репрезентативний список 
нематеріальних цінностей ЮНЕСКО 

«Mardi Gras» 
Перегляд презентацій та фільму. 

загальноміський ЗЗСО №49 

 ЗЗСО №49 2-ий тиждень 
березня 

До Всесвітнього Дня поезії: 
Поетичний конкурс  з елементами 

театралізації: Байки Ла Фонтена ( учні 6-8 
класів) 

всеукраїнський ЗЗСО №49 

 ЗЗСО №49 березень До всесвітнього Дня Землі : 
Квест в Інституті Тутковського 

всеукраїнський ЗЗСО №49 

 ЗЗСО №49 квітень Круглий стіл: «Корінні народи України та 
національні меншини» 

всеукраїнський ЗЗСО №49 

 ЗЗСО №49 квітень До всесвітнього Дня театру  
(27 березня) 

Знайомство з творчістю циганського театру 
«Романс» 

(Всесвітній День циган -8 квітня) 

всеукраїнський ЗЗСО №49 



 ЗЗСО №49 19 квітня Музично-театралізований фестиваль 
франкомовних країн «Francophonie Fest» 

загальноміський ЗЗСО №49 

 ЗЗСО №49 квітень Форум роботодавців «Франція в Україні» 
для здобувачів освіти 10-11-их класів 

загальноміський ЗЗСО №49 

 ЗЗСО №49 травень Літературний вечір, присвячений 220-й 
річниці від дня народження Оноре де 

Бальзака «Український погляд на 
письменника» 

загальноміські ЗЗСО №49 

 ЗЗСО №49 травень 
 

Конференція –презентація до міжнародного 
Дня споріднених міст: Україна –Франція 

загальноміський ЗЗСО №49 
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