
Інформація  

щодо проведеної роботи у сфері міжнародного співробітництва 

за ІV 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 Одеського 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 жовтня по грудень 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 жовтень – грудень 2017 року в закладах освіти або на території 

установ  міста були проведені зустрічі та прийоми іноземних делегацій: 

 06 жовтня 2017 року – візит  Надзвичайного і Повноважного Посла 

Республіки Болгарії в Україні Мінчева Красіміра до Одеської 

загальноосвітньої школи №31 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області, за адресою: вул. Гастелло, 90 а;    

 14 – 17 жовтня 2017 року – відвідування делегацією у складі 

представників відділень Всесвітньої благодійної установи «Освітні 

ресурси і технологічний тренінг» з Великої Британії, Сполучених 

Штатів Америки, Ізраїлю) Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

«Освітні ресурси та технологічний тренінг» №94 з поглибленим 

вивченням івриту та інформатики ім. Володимира (Зеєва) 

Жаботинського Одеської міської ради Одеської області, за адресою: вул. 

Маразлієвська, 60; 

 01 листопада 2017 року – відвідування делегацією вчителів єврейських 

шкіл м. Балтимор (Сполучені Штати Америки) Одеської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів «Освітні ресурси та технологічний тренінг» №94 з 

поглибленим вивченням івриту та інформатики ім. Володимира (Зеєва) 

Жаботинського Одеської міської ради Одеської області, за адресою: вул. 

Маразлієвська, 60; 

 01 листопада 2017 року – відкриття в рамках україно-болгарського  

проекту кабінету вивчення європейських мов за участю Генерального 

консула Республіки Болгарія в Одесі Дімітара Тучкова, Надзвичайного і 

Повноважного Посла Республіки Болгарії в Україні Мінчева Красіміра, 

Міністра освіти і науки Республіки Болгарії Вилчева Красіміра в 



Одеській загальноосвітньої школи № 31 І-ІІІ ступенів Одеської міської 

ради Одеської області, за адресою: вул. Гастелло, 90 а;    

 15 – 22 листопада 2017 року - відвідування з метою налагодження 

співпраці в галузі освіти делегацією з Латвійської Республіки Одеської 

спеціалізованої школи №117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області, за адресою: вул. Рішельєвська, 18; 

 16 листопада 2017 року – відвідування Аташе з питань співробітництва 

у галузі французької мови Посольства Франції в Україні Фабрісом Пето 

та директором Alliance Française Діаною Бангурою департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради, за адресою: вул. Канатна, 134; 

 16 листопада 2017 року – відкриття Goethe-Institute в Україні 

Німецького цифрового дитячого університету «Kinderuni» на базі 

Одеської гімназії №1 ім. А.П. Бистріної Одеської міської ради Одеської 

області, за адресою: Олександрівський проспект, 11; 

 16 листопада 2017 року – відвідування референтом відділу «Педагогічна 

кооперація з німецької мови» Goethe-Institute в Україні Євою Корб 

Одеської гімназії №1 ім. А.П. Бистріної Одеської міської ради Одеської 

області, за адресою: Олександрівський проспект, 11; 

 24 листопада 2017 року – відвідування з метою налагодження співпраці 

в галузі освіти делегацією Китайської Народної Республіки Одеської 

спеціалізованої школи №117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області, за адресою: вул. Рішельєвська, 18; 

 12 грудня 2016 року – відвідування представниками дипломатичних 

місій та посольств, акредитованих у м. Одесі, зокрема, Місії 

Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні;  

Генеральних консульств Республіки Білорусь, Грецької Республіки,  

Китайської Народної Республіки, Румунії, Почесними консулами 

Федеративної Республіки Німеччина, Латвійської Республіки, Австрії, 

Литовської Республіки, Словацької Республіки, Сирійської Арабської 

Республіки, представниками Мусульманської громади Одеси Духовного 

управління мусульман України «Умма», благодійного фонду 

«Баварський дім» Одеської спеціальної школи №75 І-ІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області з метою участі в урочистому 

культурному заході до Міжнародного дня інваліда, за адресою: вул. 

Садова, 4; 

 14 – 15 грудня 2017 року – відвідування Генеральним консулом Румунії 

в Україні Емілем Рапча вистави румунського лялькового театру для 

учнів закладів освіти м. Одеси на базі Одеської загальноосвітньої школи  

№62 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, за адресою: 

проспект Шевченка, 10; 

 

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:  



 у рамках угоди про співробітництво між Goethe-Institute Україна та 

Одеською гімназією №4 Одеської міської ради Одеської області 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»: 

• 24 жовтня  2017 року - вчитель німецької мови Хасанова Р.Б. провела 

семінар для вчителів німецької мови при ООІУВ з підготовки до 

іспитів Гете-інституту; 

• 27 жовтня 2017 року - гімназію відвідала делегація випускників DSD 

та Pasch-шкіл з Білорусії, Вірменії, Грузії та України під 

керівництвом фрау Андре Майер; 

• 28 жовтня - 01 листопада 2017 року – у рамках реалізації спільного 

проекту на німецькій мові з учнями Маріупольського ліцею тривала 

робота над екологічним проектом «Альтернативні джерела енергії»; 

• 31 жовтня - 03 листопада 2017 року - у рамках Українсько-

німецького року мов у Посольстві Федеративної Німеччини в Києві 

пройшла щорічна зустріч директорів шкіл-партнерів ініціативи 

PASCH («Школи: партнери майбутнього»); 

• 30 листопада - 01 грудня 2017 року - вчитель німецької мови   

Сакович О.С. відвідала практичний семінар з підготовки до іспитів 

Гете-інституту рівнів А2-В2 для вчителів німецької мови у м. Київ; 

• 07 - 10 грудня 2017 року - Ковальчук Вікторія, асистент проекту 

«Школи – партнери майбутнього», відвідала німецько-польсько-

українську зустріч в м. Геппенгайм (ФРН); 

 11 жовтня 2017 року – участь директора Одеської загальноосвітньої 

школи №31 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області  

Кустурової О.І. у круглому столі «Стан, можливості та перспективи 

вивчення болгарської мови болгарською етнічною меншиною в 

Україні», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 1; 

 13 – 20 жовтня 2017 року - участь групи учнів та вчителів Одеської 

гімназії № 9 Одеської міської ради Одеської області в інтеграційних 

мовних заходах міжнародного молодіжного центру «Фундація для 

порозуміння європейського», за адресою: м. Krzyzowa (нім. Kreisau) 

Польської Республіки; 

 жовтень – листопад 2017 року – участь закладів освіти м. Одеси у 

міжнародному освітньому проекті «Міксіке в Україні»; 

 жовтень – листопад 2017 року – участь учнів закладів освіти м. Одеси у 

І етапі конкурсу для обдарованої молоді соціальних та бізнес проектів 

Diamond Challenge Ukraine for High School Entrepreneurs, організованого  

благодійним фондом ICEPP; 

 жовтень – грудень 2017 року - 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; 

 12 листопада 2017 року – участь учнів закладів освіти міста в 

освітньому семінарі, у рамках якого були представлені профорієнтаційні 

програми Ризького технічного університету, Латвійського університету, 

Латвійського сільськогосподарського університету, університетів 

«Turiba University» та «Riseba University» за підтримки Надзвичайного 

та Повноважного посла Латвійської Республіки в Україні, за адресою: 

Impact HUB, вул. Грецька, 1 а; 

 21 – 23 листопада 2017 року – проходження керівниками закладів освіти 

м. Одеса курсів підвищення кваліфікації на базі Університету в 

Дамброві Гурнічей (Польська Республіка); 

 03 – 10 грудня 2017 року – участь групи учнів Одеської СШ №94 в 

освітній програмі «Маса ле Ісраель», за адресою: м. Тель-Авів, Ізраїль;  

 жовтень – грудень 2017 року - участь закладів освіти м. Одеса у 

пілотному проекті АгріТім  Канада «Шкільний офіцер поліції»; 

 жовтень – грудень 2017 року - участь Одеських СШ №121, Маріїнської 

гімназії у Міжнародному проекті «Мережа асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО». 

 

З метою ознайомлення з досвідом роботи навчальних закладів 

Фінляндської Республіки у поїздці в рамках проекту «Розумний регіон» 

Одеської облдержадміністрації 24.11-03.12.2017 взяла участь начальник 

територіального відділу освіти Приморського району департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради Малік М.В. 

У Міжнародному круглому столі за темою «Інклюзія», який пройшов  

30.11-03.12.2017 у місті-побратимі Регенсбурзі Федеративної Республіки 

Німеччині, взяли участь консультант-вчитель-дефектолог міської психолого-

медико-педагогічної комісії департаменту освіти та науки Одеської міської 

ради Янг О.Б. та директор Одеської спеціальної школи №75 І-ІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області Григорьєва Л.В. 

 

 

 


