
Інформація  

щодо проведеної роботи у сфері міжнародного співробітництва 

за І квартал 2017 року 

 

На виконання протокольного доручення, даного Одеським міським 

головою, з питань оптимізації роботи виконавчих органів Одеської міської 

ради у сфері міжнародної співпраці від 07.02.2013 №02-03-22мг/вих, 

розпорядження міського голови від 30.11.2011 №2127-01р «Про порядок 

організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців 

виконавчими органами Одеської міської ради та роботи з ними» департамент 

освіти та науки Одеської міської ради повідомляє наступне. 

 

1. За період з січня по березень 2017 року представники департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради, керівники навчальних закладів не 

відвідували іноземні дипломатичні представництва, які акредитовані в 

Одесі.  

 

2. За період січень – березень 2017 року в закладах освіти або на території 

установ  міста були проведені зустрічі та прийоми іноземних делегацій: 

 04 лютого 2017 року – у рамках співпраці між Україною та Китайською 

Народною Республікою у сфері освіти та культури представники 

державних установ, викладачі та школярі брали  участь у традиційному 

заході, присвяченому Китайському святу весни/ Китайському Новому 

року, та зустрічі з представниками Генерального консульства 

Китайської Народної Республіки та Французького культурного центра 

«Альянс Франсез» на території КУ «Одеський зоологічний парк 

загальнодержавного значення»; 

 21 лютого 2017 року – у рамках співпраці між Україною та Китайською 

Народною Республікою у сфері освіти та культури зустріч Одеського 

голови Труханова Г.Л. та Генерального консула  Китайської Народної 

Республіки в Одесі пані Чжао Сянжун в Одеському НВК №4; на 

зустрічі були присутні члени делегації Генерального консульства 

Китайської Народної Республіки в Одесі, представник Міністерства 

закордонних справ України в Одесі Ржепішевський К.І., заступник 

міського голови Цвірінько З.М., директор департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради Буйневич О.В., директор департаменту 

міжнародних зв’язків Одеської міської ради Боєва С.Ю., представники 

Одеської міської ради, керівники закладів освіти м. Одеси; 

 21 лютого 2017 року – відвідування представниками Генеральних  

консульств Румунії, Грецької Республіки та освітньо-культурного 

центру «Інститут Конфуція» заходу до Дня рідної мови в Одеській 

гімназії №1 ім. А.П. Бистріної;  

 24 лютого 2017 року – відвідування лектором факультету технологій  

Тартуського університету (Естонія) пані Фаустовою І. Одеського 

економічного ліцею з метою проведення презентації про науку, 



біоінженерію, хімію, фізику та бакалаврську програму Тартуського 

університету для школярів 10-11 класів м. Одеси; 

 01 березня 2017 року – відвідування представником Генерального 

Консульства Республіки Болгарія в Одесі Димитром Тучковим  

традиційного свята зустрічі весни «Баба Марта» в Одеському 

юридичному ліцеї Одеської міської ради Одеської області; 

 09 березня 2017 року – відвідування Одеського НВК №90  директором 

коледжу м. Аахен (Федеративна Республіка Німеччина) Германом 

Йозефом Віхкремером з метою ознайомлення учнів 10-11 класів з 

можливістю навчання у ФРН; 

 10 березня 2017 року - проведення Джоу Фордом Айзом, стипендіатом 

програми державного департаменту Сполучених Штатів Америки 

лекції на підтримку англійської мови в Україні для учнів 9-11 класів 

Одеської гімназії №1 ім. А.П. Бистріної; 

 13 – 14 березня 2017 року - відвідування представниками Університету 

в Дамброві Гурнічей (Польща) Одеських гімназій  №№1, 2 з метою 

проведення презентації зазначеного закладу для учнів 10-11 класів 

м.Одеси;  

 17 березня 2017року – у рамках співпраці між Україною та Китайською 

Народною Республікою у сфері освіти та культури представники 

державних установ, викладачі, студенти та школярі відвідали свято 

«Китайсько-Українська весна»; на святі були присутні: директор 

департаменту міжнародних зв'язків Одеської міської ради Боєва С.Ю., 

ректор Південноукраїнського національного педагогічного 

університету ім. К.Д. Ушинського Чебикін О.Я., Генеральний консул 

Китайської Народної Республіки в Одесі пані Чжао Сянжун, 

представники департаментів освіти та науки, культури та туризму 

Одеської міської ради; 

 21 – 31 березня 2017 року – в рамках культурно-лінгвістичного проекту 

«Індр – Одеса» група учнів Одеської СШ №10 відвідала коледж 

«Кальмет і Гере» м. Шатору (Франція) з метою обміном делегаціями 

учнів та вчителів Франції та Україною;  

 22 березня 2017 року - проведення лектором, вчителем історії Барі 

Лейном (Канада) лекції про місто Чикаго (Сполучені Штати Америки) 

за програмою «Вікно до Америки» для учнів 9-11 класів Одеської 

гімназії №1 ім. А.П. Бистріної; 

 14 – 17 березня 2017 року – проведення представниками  м. Регенсбург 

(Федеративна Республіка Німеччина) зустрічей з учнями 10-11 класів 

Одеської гімназії №2. 

 

3. В межах виконання договорів про співробітництво з країнами ЕС та іншими 

країнами світу заклади освіти міста беруть участь у міжнародних проектах, 

конкурсах, фестивалях тощо:  

 січень - березень 2017 року – організоване проведення занять з 

китайської мови для учнів 1-3 класів Одеського НВК №292 згідно з 



Договором про співпрацю з Південноукраїнським національним 

педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського від 01.09.2015 №1; 

 січень – березень 2017 року – учні Одеської СШ №50 Бойко Таїсія (9 

клас), Маркова Валерія  (10 клас) та Іванішина Олександра (10 клас) 

пройшли третій тур програми культурного обміну «Flex», яка 

адмініструється в Україні організацією «American Council» за підтримки 

Міністерства освіти і науки України; 

 в рамках угоди про співробітництво між Goethe-Institute Україна та 

Одеською гімназією №4 на виконання програми за ініціативою 

Федерального міністра закордонних справ Федеративної Республіки 

Німеччини по створенню всесвітньої програми підтримки викладання та 

вивчення німецької мови «Школи: Партнери майбутнього PASH»: 

▪ брали участь у заходах на базі Goethe-Institut м. Київ: 

 08 – 10 лютого 2017 року – Хасанова Р.Б., керівник проекту 

«Школи: Партнери майбутнього PASH» в Одеській гімназії №4, 

відвідала щорічну зустріч координаторів та асистентів даного 

проекту; 

 13 – 14 березня 2017 року – Сакович О.С., вчитель Одеської 

гімназії №4, брала участь у Всеукраїнському семінарі 

«Країнознавство сьогодні»;  

▪ 25 березня 2017 року – учні Одеської гімназії №4 брали участь у 

регіональному конкурсі «Молодь дебатує», який був проведений на 

базі Одеської СШ №90; 

 лютий 2017 року – Ободовська В.І., вчитель історії Одеського НВК 

«Гімназія №7», взяла участь у семінарі для освітян та істориків 

«Вивчення Голокосту в Україні для формування атмосфери 

толерантності» в м. Ієрусалім (Ізраїль); 

 19 – 30 березня 2017 року – вчителі Адарченко І.Л., Гурдя Т.Д.,         

Шпур Т.М. і група учнів Одеської СШ №10 брали участь у освітній 

програмі «Білінгвальна освіта» у м. Париж (Франція); 

 20 – 23 березня 2017 року – вчитель Селятіна М.І. та група учнів 

Одеської ЗОШ №10 брала участь у міжнародній конференції «Історія 

інших: спогади зі шкільних підручників» у рамках проекту міжнародної 

програми eTwitting у м. Колле ді Валь Ельза  (Італійська Республіка); 

 23 березня – 01 квітня 2017 року – вчителі Савченко Н.М.,          

Правдухін В.Ю., Черноіваненко В.О., Плєсцова О.М. та група учнів 

Одеського НВК «Гімназія №2» брали участь в роботі Євроклубу за 

проектом «Європейська культурна скарбниця» у м. Париж (Франція) з 

метою обміну культурно-мистецьким досвідом; 

 25 березня 2017 року - в Одеському НВК №90 відбувся регіональний 

конкурс «Молодь дебатує» серед учнів 9-11 класів під керівництвом 

консультанта з питань викладання німецької мови за кордоном при 

Посольстві Федеративної Республіки Німеччини в Україні, доктора 

Андреа Маєр; 



 25 березня – 01 квітня 2017 року – делегація вчителів Одеської СШ 

№117 на чолі з директором закладу Стаценко Н.В. брала участь у 

міжнародному тренінгу компанії «Mozaik Education» у місті-побратимі 

Сегед (Республіка Угорщина) стосовно використання сучасних освітніх 

технологій у педагогічній діяльності; 

 28 березня – 07 квітня 2017 року – вихованці вокально-естрадної групи 

«Камертон» комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка» бере участь 

у ХІ Міжнародному фестивалі «Калейдоскоп талантів» у м. Живець 

(Польща); 

 27 березня – 04 квітня 2017 року – вчитель Щербатюк Р.І. та група учнів 

Одеської СШ №94 беруть участь у освітній програмі «Маса шорашим – 

подорож до витоків» у Республіці Бєларусь; 

 з березня 2017 року – заклади освіти м. Одеси беруть участь у акції «Юні 

герої починають зміни в Україні» в межах міжнародної освітньої 

компанії в Україні Helen Doron English, акція ініційована  

«Чкаловськими» курсами іноземних мов; 

 березень 2017 року – учні Одеської СШ №121 перемогли на 

Всеукраїнському етапі Міжнародної олімпіади з англійської мови 

«World Scholar’s Cup» та представлятимуть Україну на Міжнародному 

конкурсі в Афінах; 

 березень 2017 року – учениця Одеської ЗОШ №65 Жикова Катерина 

стала переможницею у фінальному турі ІІ етапу ХVІ Всеукраїнського 

чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2017» і національному 

етапі Міжнародного конкурсу комп'ютерних проектів «INFOMATRIX-

2017», 

 заклади освіти м. Одеса беруть участь у пілотному проекті АгріТім 

Канада «Шкільний офіцер поліції»; 

 Одеські СШ №121, Маріїнська гімназія беруть участь у Міжнародному 

проекті «Мережа асоційованих шкіл ЮНЕСКО». 

 

Протягом березня 2017 року учні Одеських СШ №10, НВК «Гімназія №2»,  

ЗОШ №101, відвідали м. Рим (Італійська Республіка), м. Краків (Польща),         

м. Женева (Швейцарія) з метою ознайомлення з культурними традиціями та 

пам’ятками архітектури, обміну культурно-мистецьким досвідом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


