
 

Інформація 

щодо проведеної роботи у сфері міжнародного співробітництва 

за ІІ 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 квітень - червень 2018 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 2018 року в закладах освіти або на території 

установ міста були проведені зустрічі та прийоми іноземних делегацій: 
 04-06 квітня 2018 року – участь представників департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради та керівників закладів загальної середньої 

освіти у Регіональному семінарі для країн Європи та СНД 

«Кібербезпека і захист дитини в онлайн-середовищі», за адресою: 

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, вул. Кузнечна, 1; 

 17 квітня 2018 року - делегація директорів навчальних закладів                    

м. Пярну (Естонія) відвідала департамент освіти та науки Одеської 

міської ради з метою вивчення системи освіти України, за адресою: вул. 

Канатна,134; 

 18 квітня 2018 року – візит представника Французького Інституту в 

Україні пані Мод Капман до Одеської спеціалізованої школи №10 І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням французької мови ім. льотчиків-

космонавтів Г.Т. Добровольського та Г.С. Шоніна Одеської міської 

ради Одеської області, за адресою: вул. 10 Квітня, 22; 

 18 квітня 2018 року - делегація директорів навчальних закладів             

м. Пярну (Естонія) відвідала Одеську гімназію №4 Одеської міської 

ради Одеської області з метою вивчення системи освіти України, за 

адресою: вул. Болгарська, 88;  

 23-24, 26 квітня 2018 року – візит делегації школи Віллі-Ульфіг 

м.Регенсбург (Федеративна Республіка Німеччина) до Одеської 

спеціалізованої школи №35 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

англійської мови Одеської міської ради Одеської області у рамках 

проекту обміну учнями, за адресою: просп. Гагаріна, 3; 

 17 травня 2018 року – відвідування Генеральним консулом Республіки 

Болгарія в м. Одеса Дімітаром Тучковим та консулом Генерального 



консульства Республіки Болгарія в м. Одеса Тодором Вітєвим Одеської 

загальноосвітньої школи №31 Одеської міської ради Одеської області з 

нагоди Дня Європи, за адресою: вул. Гастелло, 90 а; 

 18 травня 2018 року – участь представника департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради у зустрічі з делегацією з Китайського 

університету м. Нінбо, за адресою: Одеська міська рада, Думська 

площа, 1; 

 25 травня 2018 року – відвідування консулом-керівником Консульства  

Республіки Грузія в Одесі Торніке Берекашвілі та Генеральними 

консулами Румунії, Молдови, Греції, Литви в Одесі Одеського 

спеціального дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» №50 

компенсуючого типу Одеської міської ради Одеської області з нагоди 

відкриття меморіальної дошки на будівлі закладу на честь першого 

Генерального консульства Республіки Грузії у м. Одеса, за адресою: 

вул. Гоголя, 15; 

 05 червня 2018 року – відвідування представниками дипломатичних 

місій, акредитованих в Одесі, Одеської спеціальної школи №75 І-ІІ 

ступенів Одеської міської ради Одеської області з нагоди 

Міжнародного дня захисту дітей, за адресою: вул. Садова, 4. 

 

У 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: 

 15 травня 2018 року – проведено фестиваль-конкурс європейських країн 

«Паночка Європа», за адресою: Одеська СШ №86, вул. Вільямса, 79; 

 16 травня 2018 року – колектив  Одеським НВК «Гімназія №7» брав 

участь у  відеоконференції з коледжем м. Кембридж Великої Британії, 

Першою міською гімназією Черкаської міської ради; 

 17 травня 2018 року – учні Одеської ЗОШ №31 взяли участь у 

віртуальній мандрівці  «Шляхами сонячної Болгарії», за адресою: вул. 

Гастелло, 90 а; 

 18 травня 2018 року - проведено концертно-ігрову мандрівку 

«Подорожуємо Європою», за адресою: Одеський будинок дитячої та 

юнацької творчості «Тоніка», пр-т Добровольського, 106; 

 18 травня 2018 року - загальношкільне свято «Євробачення 117 – 2018» 

проведено у Одеській СШ №117, за адресою: вул. Рішельєвська, 18; 

 18 травня 2018 року – представниками ОБСЄ Спеціальної 

моніторингової місії в Україні відвідано Одеську спеціалізовану школу 

№35 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської 

міської ради Одеської області та Одеську спеціалізовану школу-інтернат 

№2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської 

міської ради Одеської області, за адресою: Одеська СШ №35, просп. 

Гагаріна, 3, Одеська школа-інтернат №2, просп. Гагаріна, 6;  



 21 травня 2018 року – проведено зустріч з представником Місії 

Європейського  Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні в 

Одеському навчально-виховному комплексі №13 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Одеської міської ради Одеської області, 

за адресою: вул. Кримська, 62. 

 
 

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»: 

 07, 14, 21 травня 2018 року - волонтери зі Швейцарії Юрг та Алекса 

Форстер провели із старшокласниками закладу низку уроків та 

круглих столів на англійській, німецькій та французькій мовах про 

європейські країни, майстер-клас німецькою мовою «Народні танці 

країн Європи», за адресою: вул. Болгарська, 88; 

 17 і 18 травня 2018 року -  мовний асистент з Гете-інституту Сара 

Матіца провела воркшоп німецькою мовою серед учнів молодших і 

старших класів (рівні А1, А2 і В1) закладу, за адресою: вул. 

Болгарська, 88; 

 18-20 квітня 2018 року - участь учнів закладів загальної середньої освіти 

м. Одеси у тематичних зустрічах з нагоди святкування 25-річчя 

побратимства м. Одеси (Україна) та м. Пірею (Грецька Республіка) за 

участю представників благодійної організації «Фонд Бумбураса», за 

адресою: Одеська міська центральна бібліотека ім. І. Франка, пров. 

Книжний, 1;  

 23 квітня – 20 травня 2018 року – участь учнів закладів загальної 

середньої освіти м. Одеси у конкурсі юних читців австрійської та 

німецької поезії, який проводився Почесним Консульством Австрійської 

Республіки в Одесі, за адресою: litaera@gmail.com;   

 10-13 травня 2018 року – участь представників Одеської 

загальноосвітньої школи №65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради  

Одеської області у Міжнародному конкурсі комп’ютерних проектів 

«INFOMATRIX-2018», за адресою: м. Бухарест, Румунія; 

 11 травня 2018 року – участь представника департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради у міжнародному конкурсі «Міст китайської мови – 

2018», за адресою: Південноукраїнський національний педагогічний 

університет ім. К.Д. Ушинського, вул. Старопортофранківська, 26; 
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 19 травня 2018 року – участь учнівського колективу Одеської 

спеціалізованої школи №121 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

іноземних мов Одеської міської ради Одеської області у заходах з нагоди 

святкування Дня Європи, за адресою: пам’ятник Адаму Міцкевичу 

Олександрівський проспект, 1; 

 21 травня 2018 року – участь учителя Одеської СШ №10 Селятіної М.Г. у 

підсумковій річній конференції у рамках проекту Європейського Союзу 

«E Twinning Plus», за адресою: м. Київ, вул. Петропавлівська, 24; 

 05 червня 2018 року – участь представників департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради у І Міжнародній науково-практичній 

конференції «Наука, освіта, економіка та соціум», за адресою: Одеська 

національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, вул. Кузнечна, 1; 

 11 – 14 червня 2018 року - участь учнів Одеської спеціальної школи №75  

І-ІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області у Міжнародних 

змаганнях з футболу серед дітей з інвалідністю, за адресою: 

м.Регенсбург, ФРН;  

 14 – 23 червня 2018 року – робота мовної школи для учнів 10-х класів 

закладів освіти Півдня України у рамках добровільних молодіжних 

послуг Німецької комісії UNESCO на базі Одеського НВК №90 з метою 

підготовки учнів до складання іспиту на міжнародний мовний диплом. 

Роботою мовної школи керує пані доктор Андреа Майєр, консультант з 

питань викладання німецької мови за кордоном при посольстві 

Німеччини в Україні, за адресою: вул. Велика Арнаутська, 2 б; 

 17 – 30 червня 2018 року – візит делегації Одеської СШ №35 до м. 

Мюнхен, Регенсбург (ФРН) з метою ознайомлення з культурою та 

традиціями Німеччини; 

 квітень - травень 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; 

 квітень - травень 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; 

 квітень - травень 2018 року - участь Одеських ДНЗ №№ 29, 45, 141, 174, 

291 у Міжнародному проекті щодо упровадження основ соціальної і 

фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот» (Нідерланди); 

 квітень - травень 2018 року - участь закладів освіти м. Одеса у пілотному 

проекті АгріТім  Канада «Шкільний офіцер поліції»; 

 квітень - травень 2018 року - участь Одеських СШ №121, Маріїнської 

гімназії у Міжнародному проекті «Мережа асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО»; 



 травень 2018 року – участь Одеської ЗОШ №81 у реалізації спільної з 

Європейським Центром ім. Вергеланда (Осло, Норвегія) програми 

підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа» за 

підтримки Ради Європи та Міністерства закордонних справ Норвегії. 

 

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. 

 

Заплановано участь у 2-ій Міжнародній молодіжній конференції у 

м.Регенсбург (Федеративна Республіка Німеччина) 29 липня – 04 серпня 2018 

року 6 учнів Одеської спеціалізованої школи №35 у супроводі 1 вчителя 

Одеської СШ №35 та 1 вчителя Одеського НВК «Гімназія №2». 
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