
Інформація  

щодо проведеної роботи у сфері міжнародного співробітництва 

за ІІІ 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 липень - вересень 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 липень - вересень 2018 року в закладах освіти або на території 

установ міста були проведені зустрічі та прийоми іноземних делегацій: 
- 25 липня 2018 року – дирекція IV Міжнародного літературного 

фестивалю в Одесі відвідала департамент освіти та науки Одеської 

міської ради з метою залучення закладів освіти територіальної громади 

комунальної власності м. Одеси до участі у фестивалі, за адресою: вул. 

Канатна, 134; 

- 31 липня 2018 року – участь представника департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради у зустрічі з представником Місії 

Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні 

(EUBAM) у складі делегації Представництва Європейського Союзу в 

Україні, за адресою: Одеська обласна державна адміністрація, пр-т 

Шевченка, 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»: 

 02 - 14 липня 2018 року – учениця 6(10) класу Ковальчук Вікторія 

відвідала літню академію MINT, за адресою: м. Мангайм (ФРН); 

 05 - 25 липня 2018 року – учень 4(8) класу Гомберг Лев відвідав 

тритижневі мовні курси, за адресою: м. Дрезден (ФРН); 



 08 - 28 липня 2018 року – учениця 6(10) класу Зубріна Катерина  

відвідала тритижневі мовні курси, за адресою: м. Бамберз (ФРН); 

 13 - 19 серпня 2018 року - учениця 6(10) класу Адамчик Єлизавета 

взяла участь у літньому таборі природоохоронного напрямку, за 

адресою: Білорусь, територія республіканського ландшафтного 

заказника «Єльня»; 

 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»:  

 30 липня – 16 серпня 2018 року – 20 учнів закладу у супроводі 2 

вчителів відпочивали у таборі відпочинку, за адресою:                        

м. Ястребіново (Болгарія); 

 вересень 2018 року - у закладі працюють вчителі з Республіки 

Болгарія Арнаудова Росіца Іванова та Лахнева Діана Станчева, які 

викладають болгарську мову, й Данчев Лілян Тодоров, який 

викладає хореографію; 

 12 - 26 липня 2018 року – у рамках виконання Договору про співпрацю 

з Південноукраїнським національним педагогічним університетом             

ім. К.Д. Ушинського від 09.03.2017 Курамшина Олена, учениця 10-А 

класу, та Заровна Вероніка, учениця 8-А класу, відпочивали в мовному 

таборі м. Харбін та м. Шанхай Китайської Народної Республіки; 

 29 липня – 04 серпня 2018 року – у рамках співробітництва у сфері 

освіти між м. Регенсбург (Федеративна Республіка Німеччина) та м. 

Одеса 6 учнів Одеської спеціалізованої школи №35 у супроводі 1 

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

взяли участь у 2-ій Міжнародній молодіжній конференції у м. 

Регенсбург (ФРН);  

 04 - 05 вересня 2018 року – зустріч представників департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради з делегацією політехнічного 

університету м.Валенсії (Королівство Іспанія), за адресою: Одеська 

міська рада, думська площа, 1;  

 28 вересня 2018 року – участь представника департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради, закладів освіти м. Одеси в заході 

освітньо-культурного центру «Міжнародний день Інститутів 

Конфуція», за адресою: вул. Дерибасівська, 1, Міський сад; 

 вересень 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; 

 вересень 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; 

 вересень 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); 

 вересень 2018 року - участь закладів освіти м. Одеса у пілотному 

проекті АгріТім  Канада «Шкільний офіцер поліції»; 

 вересень 2018 року - участь Одеських СШ №121, Маріїнської гімназії у 

Міжнародному проекті «Мережа асоційованих шкіл ЮНЕСКО». 

 

У рамках відзначення Дня англійської мови в м. Одеса, з метою 

поширення мовного розмаїття, двомовності кожного європейця, розвитку 

викладання різних мов у світі та їх вивчення у вересні 2018 року у закладах 

загальної середньої освіти м. Одеси пройшли різноманітні заходи: 

 26 - 27 вересня 2018 року - оглядові  екскурсії англійською мовою для 

груп школярів Одеських СШ №№50, 121, НВК «Гімназія №2», гімназій 

№1, Маріїнської з проведенням короткої вікторини на тему історії 

Одеси; 

 25 - 27 вересня 2018 року - міжнародні телемости (онлайн-конференції) 

для учнів «Діалог молоді – шлях до сучасного життя» та для вчителів 

англійської мови «Готуємо «глобального» громадянина всесвіту», за 

адресами спеціалізованих закладів освіти міста з поглибленим 

вивченням іноземних мов; 

 25 - 27 вересня 2018 року - майстер-класи «Урок математики та бізнесу 

англійською мовою у старших класах як засіб розвитку ключових 

компетентностей учнів за участю викладачів Міжнародного центру 

професійної освіти «Британський атестат», за адресою: Одеський НВК 

«Гімназія №2», Приморський ліцей; 

 26 вересня 2018 року - воркшоп «Медіаграмотність як запорука успіху 

педагога у реаліях Нової української школи» для учителів англійської 

мови, за адресою: бібліотека ім. М. Горького, Американський центр від 

посольства США «Вікно в Америку»; 

 25 - 27 вересня 2018 року - День самоврядування «Я-сучасний 

менеджер» (спілкування англійською мовою), за адресами 

спеціалізованих закладів освіти міста з поглибленим вивченням 

іноземних мов; 

 28 вересня 2018 року - презентація діяльності департаменту 

міжнародних зв’язків Одеської міської ради англійською мовою для 

старшокласників Одеського НВК «Гімназія №2». 

 

У робочому семінарі Ісландської моделі роботи з підлітками 

«Профілактика працює», який пройшов 04-05 вересня 2018 року у місті 

Стокгольмі Королівства Швеції, взяла участь заступник директора 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради Столбова І.Є. 
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