
 

Інформація  

щодо проведеної роботи у сфері міжнародного співробітництва 

за І квартал 2018 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 січень – березень 2018 року були відвідані іноземні дипломатичні 

представництва, акредитовані в Одесі: 

- 06 березня 2018 року – зустріч представника департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради з Генеральним консулом Республіки 

Болгарія з нагоди 140-ої річниці звільнення від османських 

поневолювачів і воскресіння Болгарської держави, за адресою: 

Генеральне консульство республіки Болгарія в Одесі, вул. Посмітного, 9. 
 

2. За період січень – березень 2018 року в закладах освіти або на території 

установ  міста були проведені зустрічі та прийоми іноземних делегацій: 

 09 лютого 2018 року – візит  Генерального консула Грецької Республіки 

в Одесі до Одеської ЗОШ №118, за адресою: вул. Преображенська, 75;    

 10 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 на території КУ «Одеський зоологічний парк 

загальнодержавного значення»; 

 21 лютого 2018 року – візит Консула Республіки Грузії в м. Одесі та 

Генерального консула Республіки Вірменія в м. Одесі до Одеської 

гімназії №1 ім. А.П. Бистріної, за адресою: Олександрівський проспект, 

11; 

 06 березня 2018 року – візит Консула Республіки Болгарія в Одесі Кральо 

Дімова з нагоди проведення свята зустрічі весни «Баба Марта» до  

Одеського юридичного  ліцею, адресою: вул. Єкатерининська, 64; 

 06 березня 2018 року – відвідування представниками дипломатичних 

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

Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні;  

Генеральних консульств Австрійської Республіки, Федеративної 

Республіки Німеччина, Литовської Республіки, Словацької Республіки, 

Сирійської Арабської Республіки, Республіки Казахстан, Республіки 



Молдова, Республіки Грузія, Латвійської Республіки, Австрії, Почесними 

консулами Республіки Румунії, Республіки Польща, Одеської спеціальної 

школи №75 І-ІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області з нагоди 

свята «Мерцишор», за адресою: вул. Садова, 4; 

 13 березня 2018 року – візит представників спеціальної наглядової місії в 

Україні Організації з безпеки та співробітництва в Європі департаменту 

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

 15 березня 2018 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 «Китайсько-Українська весна», за адресою: клуб «Палладіум», 

Італійський бульвар, 4. 
 

3. У 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»: 

▪ 21 - 23 лютого 2018 року – вчитель німецької мови, координатор 

проекту «Школи: партнери майбутнього» (PASCH) Хасанова Р.Б. та 

учениця 5(9)-Б класу, асистент проекту, Ковальчук Вікторія 

відвідали щорічну зустріч координаторів та асистентів проекту 

«Школи: партнери майбутнього» (PASCH), за адресою: Гете-

Інститут у м. Києві; 

 05 - 15 січня 2018 року – відпочинок у мовному таборі м. Харбін та         

м. Пекін Китайської Народної Республіки Курамшиної Олени та Аль-

Обид Марії, учениць 10-А класу Одеського НВК №4; 

 11 січня 2018 року – відвідування представниками Німецького 

товариства міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für 

internationale Zusammenarbeit) Одеських НВК №263 (вул. Ак. Вільямса, 

54 а) та ДНЗ №15 (вул. Ак. Вільямса, 48/4); 

 17 січня 2018 року – зустріч тренера LEGO Foundation та асистента 

департаменту досліджень з представниками Одеського ДНЗ №80, за 

адресою: О. Невського, 47 а; 

 31 січня 2018 року – зустріч директора департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради з представниками ТОВ «TMUA» (Південна Корея) 

щодо реалізації екологічного проекту у закладах освіти м. Одеси, за 

адресою: вул. Канатна, 134;  

 лютий  2018 року - Іваніченко Олександр, учень 10-В класу Одеського 

НВК №49, взяв участь у проекті «Комп’ютерна модель термодинамічної 



квітки (програма  BIONA – 2)» у рамках ХХІІ Міжнародної Білоруської 

конференції учнів (м. Мінськ, Республіка Білорусь);   

 6 лютого 2018  року - у рамках договору між Одеською СШ №35 та 

Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім. К.Д. 

Ушинського проведено лекції про китайську культуру та особливості 

святкування китайського Нового року для 90 учнів, за адресою: Одеська 

СШ №35, пр-т Гагаріна, 3;  

 25 лютого – 4 березня 2018 року – участь учителя історії Одеської СШ 

№35  Шкляєвої С.В. у Міжнародному семінарі для освітян та істориків 

України в межах Program Education in Europe (The International School 

for Holocaust Education in Europe) «Вивчення історії Голокосту в Україні 

для формування атмосфери толерантності», за адресою: Держава Ізраїль,  

м. Єрусалим; 

 15 – 17 березня 2018 року – заступник директора з навчально-виховної 

роботи Говорова Л.В. та вчитель початкових класів Матюніна І.В. 

Одеського НВК «Гімназія № 7»  взяли участь у Дев'ятій Міжнародній 

виставці “Сучасні заклади освіти - 2018” у м. Києві;  

 19 – 20 березня 2018 року – проведення зустрічей представниками 

громадської організації «Українська академія лідерства» з учнями 11-х 

класів Одеських гімназій №№ 1, 4, 5, 8, 9, НВК «Гімназія № 2», «Гімназія 

№ 7», СШ №№ 17, 50, 121 з метою презентації проекту, який 

впроваджується в Україні фондом Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд 

(Western NIS Enterprise Fund) за кошти Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) при сприянні Міністерства освіти і науки України; 

 26 – 30 березня 2018 року – візит за програмою педагогічного 

співробітництва представників Одеської Маріїнської гімназії Одеської 

міської ради до Ризької української школи (Республіка Латвія); 

 26 березня 2018 року – участь представника департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради та вчителів історії закладів загальної 

середньої освіти м. Одеси у семінарі «Історія держави Ізраїль», за 

адресою: Ізраїльський культурний центр, вул. Грецька, 17; 

 27 березня 2018 року – участь учнів Одеської ЗОШ №118 у параді до Дня 

Незалежності Греції та з нагоди 25-річчя побратимських відносин між 

містами Одесою та Піреєм; 

 29 березня 2018 року – проведення тренінгу з підготовки до частини 

«Аудіювання» ЗНО-2018 методистом видавництва Pearson and Dinternal 

Томом Бартоном в Одеському НВК «Гімназія № 7», за адресою: вул. 

Ростовська, 4 а;  

 січень – березень 2018 року – участь учнів закладів освіти м. Одеси у 

Євровікторині від представництва ЄС в Україні, за адресою: 

www.euroquiz.org.ua; 

 січень - березень 2018 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; 

 січень - березень 2018 року - проведення занять з китайської мови для 

учнів 4-5 класів Одеського НВК №4 згідно з Договором про співпрацю з 

Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім.    

К.Д. Ушинського від 09.03.2017; 

 січень - березень 2018 року - участь закладів освіти м. Одеса у пілотному 

проекті АгріТім  Канада «Шкільний офіцер поліції»; 

 січень - березень 2018 року - участь Одеських СШ №121, Маріїнської 

гімназії у Міжнародному проекті «Мережа асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО». 
 

У рамках Угоди між Міністерством освіти і науки Республіки Болгарія та 

Міністерством освіти і науки України від 03.09.2013 № 5637 продовжується 

реалізація проекту «Можливості та перспективи вивчення болгарської мови 

болгарською етнічною меншиною в Одеській ЗОШ №31». У закладі працюють 

вчителі з Республіки Болгарія Арнаудова Росіца Іванова та Лахнева Діана 

Станчева, які викладають з 26.10.2017 болгарську мову, й Данчев Лілян 

Тодоров, який викладає з 26.02.2018 хореографію. 

 

 

 

 

 

 


