
Інформація  

щодо проведеної роботи у сфері міжнародного співробітництва 

за ІІІ 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 липня по вересень 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 липень – вересень 2017 року в закладах освіти або на території 

установ  міста були проведені зустрічі та прийоми іноземних делегацій: 

 04 липня 2017 року – зустріч представників департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради з представниками Програми 

інтеркультурних міст Ради Європи в рамках участі м. Одеси в 

Національній мережі інтеркультурних міст України, за адресою: 

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

 22 серпня 2017 року – зустріч з консулом Республіки Болгарія в Одесі 

Тодором Вітєвим, за адресою: департамент освіти та науки Одеської 

міської ради, вул. Канатна, 134; 

 30 серпня та 01 вересня 2017 року – зустріч з представниками 

Генерального консульства Республіки Грузія в Одесі Одеської гімназії 

№1 ім. А.П. Бистріної Одеської міської ради Одеської області, за 

адресою: Олександрівський проспект, 11; 

 01 вересня 2017 року – зустріч з Генеральним консулом Республіки 

Болгарія в Одесі Дімітаром Тучковим та консулом Генерального  

консульства Республіки Болгарія в Одесі Тодором Вітєвим в Одеській 

ЗОШ № 31, за адресою: вул. Гастелло, 90 а; 

 01 вересня 2017 року – зустріч з делегацією м. Регенсбургу на чолі з в.о. 

мера, обер-бургомістром Гертрудою Мальц-Шварцфішер (Федеративна 

Республіка Німеччина) представників Одеських гімназій №№ 4, 8, за 

адресами: Одеська гімназія №4, вул. Болгарська, 88, Одеська гімназія 

№8, вул. Іцхака Рабіна, 8;  

 04 вересня 2017 року - зустріч з Генеральним консулом Республіки 

Болгарія Дімітаром Тучковим, за адресою: департамент освіти та науки 

Одеської міської ради, вул. Канатна, 134; 



 06 вересня 2017 року – візит 15 дітей-сиріт та дітей-інвалідів Одеської 

школи-інтернату №5 Одеської міської ради Одеської області на судно  

Військово-Морських Сил Італії «Луїджі Дуринд де ла Пенне», за 

адресою: Одеський морський порт. 

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:  

 17 – 29 липня 2017 року – відвідування командами-переможцями І 

(районного) етапу краєзнавчого конкурсу «Дух Еллади в історії Одеси»    

о. Лімнос (Грецька Республіка);  

 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»: 

 16 – 27 липня 2017 року - вчителі німецької мови Хасанова Р.Б.,  

географії Іордан С.В. та учениці 7(11) класу відвідали молодіжний 

табір еколого-натуралістичного напрямку м. Ґеттінґен; 

 липень 2017 року - Урденко М., учениця 6(10)-Б класу, відвідувала 

тритижневі мовні курси у м. Дудерштадт; 

 липень 2017 року – Дема А., учениця 6(10)-Б класу, відвідала Берлін, 

Дрезден, Прагу та Краків у складі делегації від німецької спільноти 

«Відродження – Відергебурт»;  

 09 – 10 вересня 2017 року – вчитель німецької мови Хасанова Р.Б. та 

10 учнів відвідали фестиваль з нагоди відкриття українсько-

німецького року мов у м. Києві; 

 вересень 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; 

 25 – 26 вересня 2017 року - участь заступника директора департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради Столбової І.Є. у VI Конгресі 

Ініціатив Східної Європи, за адресою: Люблінський Конференц-Центр, 

Польська Республіка; 

 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». 

 

Одеським філіалом Грецького Фонду Культури у вересні 2017 року 

проводиться набір школярів у три вікові групи (8-12 років, 13-16 років, 17-30 

років) для навчання традиційним грецьким танцям. Художнім керівником 

Ансамблю традиційного грецького танцю Грецького Фонду Культури є 

танцюрист і хореограф із Грецької Республіки пан Хранакіс Г.  

http://lcklubelskie.pl/

