
Інформація  

щодо проведеної роботи у сфері міжнародного співробітництва 

за ІІ 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 квітня  по червень 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 квітень – червень 2017 року в закладах освіти або на території 

установ  міста були проведені зустрічі та прийоми іноземних делегацій: 

 14 квітня 2017 року – зустріч з представниками влади м. Познань 

(Республіка Польща) з учнями Одеських гімназій №№8, 9, ЗОШ №55, 

СШ №69 за адресою закладів освіти; 

 18 квітня 2017 року - зустріч з делегацією вчителів департаменту Ендрю 

і Луара регіону Центр Французької Республіки в рамках міжнародного 

проекту обміну між навчальними закладами, за адресою: Одеські СШ 

№10, вул. 10 Квітня, 22; 

 21 квітня 2017 року - зустріч з делегацією вчителів департаменту Ендрю 

і Луара регіону Центр Французької Республіки в рамках міжнародного 

проекту обміну між навчальними закладами, за адресою: департамент 

освіти та науки Одеської міської ради, вул. Канатна, 134; 

 04 травня 2017 року – участь 135 учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів Приморського району в І (районному) етапі краєзнавчого 

конкурсу «Дух Еллади в історії Одеси» в рамках взаємодії між 

Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради та 

Муніципалітетом м. Лімнос (Грецька Республіка), у підведенні підсумків 

конкурсу брали участь Генеральний консул Грецької Республіки в          

м. Одесі Кукулопулу Д., директор Філії Грецького фонду культури в      

м. Одесі Парадисопулус С., за адресою: Грецький фонд культури, 

Червоний пров., 20; 

 11 травня 2017 року – зустріч з представниками м. Берліну, за адресою 

Одеський НВК №90 (вул. Велика Арнаутська, 2Б); 

 15, 17 травня 2017 року – зустріч з представниками польового офісу 

Одеса/Чорноморськ Місії Європейського Союзу з прикордонної 

допомоги Молдові та Україні (EUBAM): митним експертом  Войтехом 

Дудзіньські; прикордонним експертом Ромео Пандановим, асистентом-



перекладачем Анною Урсол, за адресою: Одеські СШ №10 (вул. 10 

Квітня, 22), СШ №117 (вул. Рішельєвська, 18); 

 26 травня 2017 року – участь учнів закладів освіти м. Одеси в 

урочистому відкритті Стамбульського парку, за адресою: Стамбульський 

парк, Приморський бульвар; 

 02 червня 2017 року – в Одеській спеціальній школі №75 відбувся захід 

до Міжнародного дня захисту дітей за участю голів дипломатичних 

місій, акредитованих в м. Одеса, за адресою: вул. Садова, 4; 

 07 червня 2017 року -  участь представників департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради у випуску військовослужбовців, учасників 

АТО, які пройшли підготовку по курсу проекту «Україна-Норвегія», за 

адресою: вул. Сабанєєв міст, 4; 

 09 червня 2017 року – зустріч заступника директора департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради Столбової І.Є. з представниками Общини 

Пловдів (Республіка Болгарія) з метою ознайомлення з діяльністю 

Пловдіського університету «Паисий Хилендарски», за адресою: вул. 

Канатна, 134; 

 15 червня 2017 року – зустріч команд-переможців І (районного) етапу 

краєзнавчого конкурсу Дух Еллади в історії Одеси» з Одеським міським 

головою Трухановим Г.Л. та Генеральним консулом Грецької 

Республіки в м. Одесі Кукулопулу Д., в рамках взаємодії між 

Приморською районною адміністрацією Одеської міської ради та 

Муніципалітетом м. Лімнос (Грецька Республіка), за адресою: Одеська 

міська рада, Думська площа, 1;  

 20 червня 2017 року – участь директора департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради Буйневич О.В. у зустрічі Міністра освіти і науки 

України Гриневич Л.М. з Послом Республіки Болгарія в Україні 

Мінчевим Неделчевим К. та представником Міністерства освіти і науки 

Республіки Болгарії Петровим А., за адресою: м. Київ, проспект 

Перемоги, 10; 

 30 червня 2017 року – зустріч з експертами, представниками Програми 

інтеркультурних міст Ради Європи в рамках підписаного Меморандуму 

інтеркультурних міст України, за адресою: департамент освіти та науки 

Одеської міської ради, вул. Канатна, 134. 

 

В рамках святкування традиційного Дня Європи в Одесі у загальноосвітніх 

навчальних закладах проведені круглі столи, бесіди, виховні години, конкурси 

дитячого малюнка, книжкові виставки, презентації євроклубів та євростудій: 

 14 травня 2017 року - старшокласники навчальних закладів взяли участь 

в урочистій церемонії підняття Прапора України та Прапора 

Європейського Союзу, яка відбулася на Думській площі біля 

адміністративної будівлі Одеської міської ради; 

 16 травня 2017 року – проведено тематичну виставку «Україна – 

європейська держава», за адресою: Одеський НВК №84, пр-т Ак. 

Глушка, 1/6; 



 17 травня 2017 року – презентовано проект «Сторінками історії 

Євросоюзу», проведено гала-концерт «Шкільне Євробачення – 2017» та  

вікторину «Я – європеєць», за адресою: Одеська ЗОШ №80, вул. Ільфа і 

Петрова, 13 а;  

 19 травня 2017 року – відбулася презентація діяльності Місії 

Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні 

(EUBAM), за адресою: штаб-квартира EUBAM (вул. Затишна, 13); 

 19 травня 2017 року – проведено виставку-презентацію країн-членів 

Євросоюзу та засідання шкільного європейського клубу «Меридіан» за 

темою: «Учнівський прес-реліз Євробачення-2017», за адресою: Одеська 

СШ №86, вул. Ак. Вільямса, 79;  

 24 травня 2017 року – колектив Одеської гімназії №9 брав участь у  

телемості «Україна – Німеччина». 

 

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

країнами світу заклади освіти міста беруть участь у міжнародних проектах, 

конкурсах, фестивалях тощо:  

 квітень – травень 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; 

 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»: 

▪ учні Одеської гімназії №4 брали участь у воркшопі «Юні підприємці» 

у м. Київ: 

- 24 травня 2017 року – Дема А., учениця 6(10) класу;  

- 26 травня 2017 року – Ковальчук В., учениця 4(8) класу; 

▪ 29 травня 2017 року - 09 червня 2017 року – 26 учнів склали іспити на 

знання німецької мови різних рівнів А1, А2, який проводили 

представники Goethe-Institute Україна;  

▪ 10 червня та 17 червня 2017 року учні 4(8)-Б та 6(10)-Б класів 

Одеської гімназії №4 працювали над проектом «Німецькі архітектори. 

Внесок німців у будівництво міста»; учениця Дема А. посіла І місце у 

конкурсі та нагороджена 50% знижкою на подорож до Федеративної 

Республіки Німеччини; 

▪ 19 червня – 07 липня 2017 року – Йордан С.В., вчитель географії 

Одеської гімназії №4, проходить курси німецької мови рівня А1 

Goethe-Institute в м. Київ;  

 19 травня 2017 року – участь у семінарі-презентації мобільного 

додатку/навчальної гри «Чорноморська книга спасіння» (Black Sea Save 

Book) в рамках проекту ЄС/ПРООН «Удосконалення екологічного 



моніторингу Чорного моря» (EMBLAS-II), за адресою: вул. Пушкінська, 

37; 

 26 травня 2017 року – участь учасників та переможців конкурсу 

«Туреччина очима дітей» у святковому концерті з нагоди відкриття 

Стамбульського парку, за  адресою: Стамбульський парк, Приморський 

бульвар; 

 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». 

 

У рамках проекту «Go Camps»: 

 30 травня - 16 червня 2017 року - працював пришкільний табір  

«Горизонт» на базі Одеського НВК «Гімназія №7», до роботи якого 

долучилися волонтери Лаура Шерер (Австрійська Республіка) та 

Чернишев Кирило (Велика Британія); 

 29 травня – 16 червня 2017 року – працював пришкільний мовний табір 

на базі Одеської гімназії №4, до роботи якого 12 червня 2017 року 

приєдналися волонтери Сані Нейсміт, Дар’я Скачко та Каміл Матеуз 

Фалтиновський (Велика Британія); 

 29 травня – 16 червня 2017 року – працював пришкільний мовний табір 

на базі Одеської гімназії №8, за адресою: вул. Іцхака Рабіна, 8. 

 

У рамках договору про співпрацю та спільну діяльність між Одеським НВК 

№90 та Вальдорфської школи (м. Бьоблінген, Округ Бьоблінген, Земля Баден-

Вюртемберг, Федеративна Республіка Німеччина) від 30.06.2014 з 29 травня по 

09 червня 2017 року на базі закладу працювала літня мовна школа, за адресою: 

вул. Велика Арнаутська, 2 б. 

 

З 04 квітня по 23 червня 2017 року на базі Одеської гімназії №4 проходила  

практику студентка факультету педагогіки (спеціальність «Іноземні мови») 

Вестфальського університету імені Вільгельма Тереза Кюк (Федеративна 

Республіка Німеччина). 

 

 

http://ru.db-city.com/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F--%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3--%D0%91%D1%91%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.db-city.com/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F--%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
http://ru.db-city.com/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F--%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3

