
Інформація  

щодо проведеної роботи у сфері міжнародного співробітництва 

за ІV 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 жовтень - грудень 2018 року представники департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради, керівники навчальних закладів відвідували 

іноземні дипломатичні представництва, які акредитовані містах України: 

- 13 грудня 2018 року – головний спеціаліст відділу загальної середньої, 

професійно-технічної та виховної роботи департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради Кірносова І.П. відвідала Посольство Сполучених 

Штатів Америки в Києві, за адресою: м. Київ, вул. Авiаконструктора 

Iгоря Сiкорського, 4. 

 

2. За період жовтень – грудень 2018 року в закладах освіти або на території 

установ  міста були проведені зустрічі та прийоми іноземних делегацій: 

 14 - 18 жовтня 2018 року – візит педагогів школи «Флікстон» 

м.Манчестер (Сполучені Штати Америки) до Одеського НВК       

«Гімназія №2», за адресою: вул. Канатна, 4; 

 18 жовтня 2018 року – відвідування делегацією представників єврейської 

федерації 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; 

 06 листопада 2018 року - відвідування спостерігачами ОБСЄ Одеської 

спеціалізованої школи №35   І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

Одеської міської ради Одеської області з метою ознайомлення з 

організацією освітнього процесу, за адресою: пр-т Гагаріна, 3; 

 19 грудня 2018 року – візит старшого радника з правових питань 

Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй у 

справах біженців в Україні, Білорусії та Молдові Юга Біссо до Одеської 

загальноосвітньої школи №85 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області, за адресою: пр-т Свободи, 93;    

 11 грудня 2018 року – відвідування представниками дипломатичних місій 

та посольств, акредитованих у м. Одесі, іноземних фондів та культурних 

центрів, релігійних громад Одеської спеціальної школи №75 І-ІІ ступенів 



Одеської міської ради з метою участі в урочистому культурному заході 

до Міжнародного дня інваліда, за адресою: вул. Садова, 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»: 

 29 жовтня  - 02 листопада 2018 року – проведення ворк-шопів «Очумілі 

ручки» та «Молодіжний сленг» за участю представника Goethe-Institut 

в Україні фрау Далл; 

 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»:  

 жовтень - грудень 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; 

 жовтень 2018 року – участь учнів Одеського НВК №4 під керівництвом 

вчителя історії закладу Долодаренко С.А. у конкурсі «70 років Державі 

Ізраїль», який проводив Ізраїльський культурний центр при посольстві 

держави Ізраїль в Україні;  

 22 жовтня - 02 листопада 2018 року - у рамках програми «Міграція та 

біженці» з метою знайомства з вальдорфською методикою навчання, 

культурою та природою Південної Німеччини делегація у складі 12 учнів 

та 3 вчителів Одеської Маріїнської гімназії Одеської міської ради 

Одеської області відвідала м. Фройденштадт (ФРН) (додається); 

 27 - 31 жовтня 2018 року - участь групи учнів та вчителів Одеського 

ліцею № 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; 

 13 листопада 2018 року – зустріч заступника директора департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради Столбової І.Є. з Надзвичайним і 

Повноважним Послом Республіки Болгарія в Україні Мінчевим  

Красіміром та Генеральним консулом Республіки Болгарії в Одесі 

Тучковим Дімітаром, за адресою: Одеський ДНЗ №217 (вул. Івана та 

Юрія Лип, 52);  



 04 - 05 грудня 2018 року – участь директора департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради Буйневич О.В. у зустрічі із заступником директора, 

керівником мовного відділу Goethe-Institut в Україні Сюзанне Бекер, за 

адресою: м. Київ, бізнес-центр «HUB.04», пров. Ярославський, 1/3; 

 15 грудня 2018 року – зустріч головного спеціаліста територіального 

відділу Малиновського району департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради Келембет Ю.І. з Надзвичайним і Повноважним Послом 

Республіки Болгарія в Україні Мінчевим Красіміром та Генеральним 

консулом Республіки Болгарії в Одесі Тучковим Дімітаром, за адресою: 

Одеський ДНЗ №217 (вул. Івана та Юрія Лип, 52); 

 15 грудня 2018 року – 20 січня 2019 року – візит делегації учнів м.Одеси 

до м. Нью-Йорк (Сполучені  Штати Америки) з метою оздоровлення під 

час відпочинку під керівництвом Кірносової І.П., головного спеціаліста 

відділу загальної середньої, професійно-технічної та виховної роботи 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради (розпорядження 

Одеського міського голови «Про відрядження Кірносової І.П.» від 

14.12.2018 №188В); 

 16 грудня 2018 року – участь заступника начальника відділу 

інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради Язвінської І.П. у VIII щорічному Благодійному 

дипломатичному Різдвяному ярмарку, за адресою: концертно-

виставковий комплекс «Gorzal» ЦПКтаВ ім. Т. Шевченка, вул. 

Маразлієвська, 1; 

 17 грудня 2018 року – зустріч заступника директора департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради Столбової І.Є. з професором університету 

Ка`Фоскарі (м. Венеція, Італійська Республіка) Брюсом Леймсідором, за 

адресою: Одеський ліцей «Європейський» Одеської міської ради 

Одеської області, вул. Маршала Говорова, 8а; 

 жовтень – грудень 2018 року – участь закладів освіти м. Одеси у 

міжнародному освітньому проекті «Міксіке в Україні»; 

 жовтень – грудень 2018 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 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; 

 жовтень - грудень 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; 



 жовтень – грудень 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); 

 жовтень – грудень 2018 року - участь закладів освіти м. Одеса у 

пілотному проекті АгріТім  Канада «Шкільний офіцер поліції». 

 

Триває робота над опрацюванням Меморандуму про взаєморозуміння і 

співпрацю між виконавчим комітетом Одеської міської ради та Міжнародним 

благодійним фондом «Альянс громадського здоров’я» про спільну працю над 

зменшенням вірогідності вживання психоактивних речовин серед молоді у 

м.Одесі.  
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