
     
 

 

 

 

 

Інформація  

щодо проведеної роботи у сфері міжнародного співробітництва 

за І квартал 2019 року 

 

На виконання протокольного доручення, даного Одеським міським 

головою Трухановим Г.Л., 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 15.01.2019 

№12 «Про затвердження Порядку організації роботи та ділових зустрічей 

посадових осіб виконавчих органів, підприємств, установ Одеської міської ради 

зі співробітниками іноземних установ і компаній, а також з офіційними 

делегаціями, що прибувають із-за кордону, групами та окремими іноземцями» 

департамент освіти та науки Одеської міської ради департамент освіти та науки 

Одеської міської ради повідомляє наступне. 

 

1. За період січень - березень 2019 року представники департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради, керівники навчальних закладів не відвідували 

іноземні дипломатичні представництва, які акредитовані в Одесі.  

 

2. За період січень - березень 2019 року в закладах освіти або на території 

установ міста були проведені зустрічі та прийоми іноземних делегацій: 

- 14 лютого 2019 року – зустріч представників департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради з урядовою болгарською делегацією, за 

адресою: департамент освіти та науки Одеської міської ради, вул. 

Канатна, 134; 

- 14 - 15 лютого 2019 року – зустрічі представників департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради з урядовою болгарською делегацією, за 

адресою: Одеська спеціалізована школа №54 І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області (вул. 

Генерала Петрова, 58-А), Одеський навчально-виховний комплекс 

„Надія” „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад №275” 

Одеської міської ради Одеської області (вул. Архітекторська, 20/2), 

Одеська загальноосвітня школа №31 І-III ступенів Одеської міської ради 

Одеської області (вул. Гастелло, 90-А), Одеський ліцей "Олімпієць" 

спортивного напрямку Одеської міської ради Одеської області (вул. Дача 

Ковалевського, 85), Одеський дошкільний навчальний заклад "Ясла-

садок" №217 Одеської міської ради Одеської області (вул. Лип Івана та 

Юрія, 52), Одеський ліцей "Європейський" Одеської міської ради 

Одеської області (вул. М. Говорова, 8А);  

Додаток до листа  

департаменту освіти та науки  

Одеської міської ради   

від ____________ 

№  ____________ 



- 15 - 22 лютого 2019 року - зустрічі представників Ізраїльського 

культурного центру в Україні із старшокласниками закладів освіти 

м.Одеси, за адресою закладів освіти;  

- 16 лютого 2019 року – у рамках співпраці між Україною та Китайською 

Народною Республікою у сфері освіти та культури представники 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради, 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»; 

- 22 лютого 2019 року – зустріч представників департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради з Генеральним консулом Республіки Болгарії 

в Одесі Тучковим Дімітаром, за адресою: Одеський ДНЗ №217, вул. Івана 

та Юрія Лип, 52, Одеський ліцей «Європейський», вул. М. Говорова, 8А; 

- 21 - 23 березня 2019 року – участь вчителів закладів освіти м. Одеси у 

семінарі-тренінгу «Характер – як основа» за участю практичних тренерів 

фонду «Східноєвропейська гуманітарна місія» (Сполучені Штати 

Америки), за місцем проведення;  

- 22 березня 2019 року – у рамках співпраці між Україною та Китайською 

Народною Республікою у сфері освіти та культури представники 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради, викладачі та 

школярі відвідали свято «Китайсько-Українська весна», та зустрічі з 

представниками Генерального консульства Китайської Народної 

Республіки, Південноукраїнського національного педагогічного 

університету ім. К.Д. Ушинського, за адресою: Італійський бульвар, 4, 

клуб «Палладіум». 

 

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:  

 15 грудня – 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 дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти 

департаменту освіти та науки Одеської міської ради, (розпорядження 

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

14.12.2019 №188В); 

 2 лютого 2019 року – у рамках реалізації проекту Twinning «Підтримка 

органів влади України в розробці законодавчих та адміністративних засад 

для запровадження системи раннього втручання та реабілітації дітей з 

інвалідністю і дітей, які мають ризик отримати інвалідність» 

представники КУ «Інклюзивно-ресурсний центр №1» взяли участь у 

тренінгу з координації роботи в мережі, за адресою: вул. Косівська, 2Д; 

 4 – 8 лютого 2019 року – участь учителів історії закладів освіти у тренінгу 

«Викладання медіаграмотності на уроках», організованого міжнародною 



організацією IREX у партнерстві з Академією української преси та 

StopFake, за адресою: м. Київ, готель «Братислава», вул. Андрія 

Малишка, 1; 

 23 лютого 2019 року - проведення іспитів на отримання міжнародних 

сертифікатів Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch у рамках проекту «Іспити 

у школах», за адресою: Одеська спеціалізована школа №35 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської 

області, пр-т Гагаріна, 3; 

 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»: 

 18 – 22 лютого 2019 року – під час освітньої виставки DIDACTA в 

м.Кельні (Федеративна Республіка Німеччина) координатор проекту 

"Школи: Партнери майбутнього PASH" в Одеській гімназії №4, 

вчитель німецької мови Хасанова Р.Б. взяла участь у зустрічі 

координаторів проекту та зустрічі з редакцією журналу "LINGO"; 

 лютий – березень 2019 року – учні Одеської гімназії №4 Адамчик 

Єлизавета (6(10) клас) та Гайдей Євген (4(8) клас) взяли участь у 

проекті «Типові німці. Типові українці» та нагороджені літніми 

поїздками на тритижневі мовні курси у м. Берлін та м. Гослару 

(ФРН); 

 лютий 2019 року – учні Одеської гімназії №4 Галанзовська Аліна 

(5(9) клас) та Гомберг Лев (4(8) клас) перемогли в конкурсі «Типова 

Європа»; 

 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»:  

 січень - березень 2019 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; 

 13-16 березня 2018 року – департамент освіти та науки Одеської міської 

ради, Одеські НВК «Гімназія №7»  та ЗОШ №38 взяли участь у Десятій 

Міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти - 2019” у м. Києві;  

 січень - березень 2019 року - у рамках проекту «Діалог з молоддю світу» 

педагоги та учні Одеської СШ № 17 брали участь у міжнародному 

проекті «Generation Global»; 

 січень - березень 2019 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 2019 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 2019 року - участь Одеських ДНЗ №№ 29, 45, 141, 174, 

291 у Міжнародному проекті щодо упровадження основ соціальної і 

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

 січень - березень 2019 року - участь закладів освіти м. Одеса у пілотному 

проекті АгріТім Канада «Шкільний офіцер поліції»;  

 лютий - березень 2019 року - участь закладів освіти м. Одеса у проекті 

Представництва Європейського Союзу в Україні «Інформаційна 

підтримка молодіжних мереж ЄС в Україні»;  

 березень 2019 року – проведення зустрічей представниками громадської 

організації «Українська академія лідерства» з учнями 10-11-х класів 

закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної 

громади м. Одеси у рамках Меморандуму про взаєморозуміння та 

співробітництва між Міністерством освіти і науки України, ГО 

«Українська Академія Лідерства» і Western NIS Enterprise Fund та за 

сприяння Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та 

Адміністрації Президента України. 

 

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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