
Інформація 

щодо проведеної роботи у сфері міжнародного співробітництва 

за ІІ 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 квітень - червень 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 квітень - червень 2019 року в закладах освіти або на території 

установ міста були проведені зустрічі та прийоми іноземних делегацій: 

- 18 березня 2019 року – 29 лютого 2020 року - у рамках виконання Угоди 

між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про 

направлення викладачів у навчальні заклади України від 10.06.1993, Угоди 

між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини про 

культурне співробітництво від 15.02.1993,  добровільних молодіжних 

послуг Німецької комісії UNESCО та з метою здійснення освітньої 

діяльності в Одеському НВК №90 працюватиме волонтер Лукас Дорка 

(Lukas Alexander Dorka); 

- 3 квітня 2019 року - зустріч директора департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради Буйневич О.В. з заступником директора общинського 

дитячого комплексу м. Варна (Болгарія) Івановим Г. з метою налагодження 

співробітництва, за адресою: департамент освіти та науки Одеської міської 

ради, вул. Канатна, 134; 

- 4-8 квітня 2019 року – участь директора Савченко І.Л.  та вихователя   

Газіної Т.І. Одеського ДНЗ №80 у міжнародному семінарі «Європейський 

досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я: 

сучасний стан і перспективи розвитку» з відвідуванням Словаччини, 

Угорщини, Польщі; 

- 15-18 квітня 2019 року - проведено Відкритий EdFusion «Моя дипломатична 

місія» з метою розвитку навичок соціальної комунікації, співпраці у 

форматі рольової гри, навчання свідомого вибору дипломатичних шляхів і 

методів вирішення глобальних  проблем людства, популяризація 

встановлення дружніх культурних, торгівельних та економічних зв’язків 

між державами, виховання толерантного ставлення до представників різних 



культур, націй, релігій у полікультурному середовищі, формування рис 

цілісної особистості молодої людини – всебічно розвиненого, 

відповідального громадянина й патріота, здатного до інновацій шляхом 

участі у заходах різних за формами та технологіями проведення, за адресою: 

Одеський НВК «Гімназія №7», вул. Ростовська, 4а; 

- 17 квітня 2019 року – зустріч представників Одеського навчально-

виховного комплексу «Гімназія №7 – спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської 

області з Генеральним консулом Греції в Одесі Алексіосом-Маріосом 

Ліберопулосом, за адресою: вул. Ростовська, 4а; 

- 3-8 травня 2019 року – зустріч представників Одеської спеціалізованої 

школи №117 Одеської міської ради Одеської області з делегацією 

представників Департаменту освіти, культури і спорту Ризької міської думи, 

соціальних педагогів Ризької української середньої школи та інших ризьких 

шкіл Латвійської Республіки, за адресою: вул. Рішельєвська, 18; 

- 22 травня 2019 року – зустріч представників департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради з делегацією директорів відділів освіти та 

соціального забезпечення муніципалітетів міст Держави Ізраїль, за адресою: 

Одеська міська рада, Думська площа, 1; 

- 31 травня 2019 року – зустріч представників Одеського навчально-

виховного комплексу «Гімназія №7 – спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради Одеської 

області з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Нідерландів в 

Україні Едуардом Хуксом, за адресою: вул. Ростовська, 4а; 

- 5 червня 2019 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; 

- 7 червня 2019 року – зустріч заступника директора департаменту освіти та 

науки Одеської міської ради Столбової І.Є. з колишнім Міністром освіти та 

науки Литовської Республіки та теперішнім Членом Парламенту Литовської 

Республіки Степановічюсом Гінтарасом і Почесним консулом Литовської 

Республіки в Одесі Друтіс О.Г., за адресою: Одеська міська рада, Думська 

площа, 1; 

- 20-21 червня 2019 року – участь представників Одеських ДНЗ №№29, 45, 

141, 174, 291 в міжнародному науково-практичному семінарі «Соціальний 

розвиток та фінансова освіта дітей дошкільного віку», за адресою: 

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

м.Миколаїв, вул. Адміральська, 4А.  
 

У рамках святкування традиційного Дня Європи в Одесі та з метою 

формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу 

України, популяризації загального європейського надбання серед громадськості 

департаментом освіти та науки Одеської міської ради протягом травня                   



2019 року у закладах освіти комунальної власності територіальної громади 

м.Одеси проведені наступні заходи: 

- виховні години «День Європи в Україні», «Європейський  Союз – крок на 

зустріч», «Українська культура в контексті європейського та світового 

розвитку», «Європа – наш спільний дім», «Мандруємо країнами Європи», 

«Хай сонечко сяє всім дітям Європи», «Україна – держава європейська»; 

- зустрічі учнівської молоді з представниками дипломатичних місій, 

акредитованих у м. Одесі; 

- презентації євроклубів/євростудій в Одеських СШ №№10, 35, 50, 86, 

117, 121, ЗОШ №№72, 85, 80, НВК №№84, 90, «Гімназія №2», 
«Гімназія №7»; 

- вікторини «Що ти знаєш про Європу?», «Європейські столиці», «Країни та 

міста Європи»; 

- проведені засідання «круглих столів» «Європейський вибір», «Україна на 

шляху до Євросоюзу»,  «Подорож країнами Європи», «Європейська 

інтеграція – шляхи дружби та співпраці»; 

- конкурси малюнків та фотоколажів «Україна – держава європейська», 

«Одеса – це Європа», «Перлини Європи»,  «Місце у Європі, де я хотів 

побувати», «Європа очима дітей», «Україна – держава європейська», «Наша 

Європа», «Парад країн Європи», «Європа очима українців», «Малюю 

Європу»; 

- інформаційні панорами «Історія Євросоюзу», «Перспективи вступу України 

до ЄС», «Сучасна Європа», «Україна – держава європейська», 

«Європейський вимір», «Українська культура у контексті європейського та 

світового розвитку»; 

- фотовиставки, виставки стіннівок «Я і Європа»,  «Подорожуємо країнами 

Європи», «Якою я бачу Європу», «Україна в серці Європи», «Наша 

Європа»;  

- книжкові виставки «Я – європеєць», «Європейська книга від давнини до 

сьогодення», «Країни Європейського союзу», «Європейська книга: від 

давнини до сьогодення»; 

- 17 травня 2019 року  для учнів Одеської спеціалізованої школи №17             

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської 

ради Одеської області провели фестиваль-ярмарок «Коло друзів», який 

пройшов за адресою: Одеська СШ №17, вул. Махачкалінська, 7; 

- 17 травня 2019 року учні Одеської загальноосвітньої школи №31                             

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області взяли участь у 

віртуальній подорожі «Барви Європи», яка пройшла за адресою: Одеська 

ЗОШ №31, вул. Гастелла, 90-А; 

- 17 травня 2019 року учні 17 закладів загальної середньої освіти Київського 

району м. Одеса взяли участь у щорічному традиційному фестивалі-

конкурсі європейських країн «Пані Європа», який пройшов за адресою: 

Одеська СШ №86, вул. Академіка Вільямса, 79; 

- 17 травня 2019 року на базі Одеської спеціалізованої школи №117                          

І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області відбулося 



загальношкільне свято «Євробачення 117 – 2019», яке пройшло за адресою: 

Одеська СШ № 117, вул. Рішельєвська, 18; 

- 19 травня 2019 року - старшокласники закладів загальної середньої освіти у 

кількості біля 500 осіб взяли участь в урочистій церемонії підняття Прапора 

України та Прапора Європейського Союзу, яка відбулася на Думській площі 

біля адміністративної будівлі Одеської міської ради. Під час церемонії учні 

Одеського НВК «Гімназія №7» продемонстрували яскравий флешмоб 

«Багатонаціональна Одеса»;  

- 19 травня 2019 року – творчі колективи та окремі виконавці Одеських 
ЦДЮТ «Еврика», «Промінь», «Дивосвіт», «Самоцвіт», «Моряна», БДЮТ 

«Тоніка», «Домінанта», ЗОШ № 27, 92, НВК № 84, «Гармонія», ліцею №9 

взяли участь у святковій концертній програмі, яка проходила на 

Приморському бульварі, біля пам’ятника Дюку де Рішельє. 

 

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:  

 20 квітня 2019 року -  проведення іспитів на отримання міжнародних 

сертифікатів Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 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; 

 25 травня 2019 року – учні Одеських ЗОШ №№44, 71 взяли участь у 

екологічній акції в рамках реалізації міжнародного проекту «Стратегія 

нульових відходів – досягнення сприятливого екологічного статусу 

BSB_257;  

 квітень – червень 2019 року – триває співпраця 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»; 

 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»:  

- квітень – червень 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; 

̵ квітень - травень 2019 року - участь закладів освіти м. Одеса у проекті 

Представництва Європейського Союзу в Україні «Інформаційна підтримка 

молодіжних мереж ЄС в Україні»; 



̵ квітень - червень 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; 

̵ квітень - червень 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; 

̵ квітень - червень 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);  

̵ квітень - червень 2019 року - участь закладів освіти м. Одеса у пілотному 

проекті АгріТім Канада «Шкільний офіцер поліції». 
 

Відповідно до реалізації спільних проектів у рамках Польсько-Української 

Ради співробітництва молоді триває робота щодо налагодження співпраці  між 

державним навчальним закладом «Одеське вище професійне училище 

автомобільного транспорту»  та Транспортним технікумом, що входить до складу 

Комплексу  Еколого-транспортної середньої школи м. Гдиня (Польська 

Республіка). 
 

З метою організації участі учнів закладів загальної середньої освіти 

комунальної власності територіальної громади м. Одеси у період з 08 по 16 

серпня 2019 року у міжнародному проекті «Міні-Регенсбург» у місті Регенсбург 

(ФРН) сформована група з 8 учнів та 2 супроводжуючих вчителів з Одеських     

НВК № 90, «Гімназія № 2» та СШ №35, проводиться оформлення виїзних 

документів. 
 

Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю між 

виконавчим комітетом Одеської міської ради та Міжнародним благодійним 

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

зменшенням вірогідності вживання психоактивних речовин серед молоді у 

м.Одесі.  
 

 

 

 

 

 
 


