


Будівлю, в якій на даний момент розміщений навчальний заклад, було побудовано наприкінці 30-х років 20-го стріччя. За

цим проектом у місті було побудовано декілька навчальних закладів. У будинку сучасного ОНВК № 90 до початку Другої

світової війни працювала школа для юнаків, партійна школа, школа морських юнг. Історія нашої школи розпочинається у

1944 році. На той час це була дівоча школа. Ім'я О.С. Пушкіна було присвоєно школі постановою Ради міністрів УРСР у

1949 році на честь 150-річчя з дня народження видатного письменника. Протягом богатьох років вчителі та учні школи

збирали матеріали пов'язані з прибуванням письменника в Одесі. У 1995 році у школі було відкрито музей Пушкіна.

Зокрема з 1980 року в школі існує також музей 17-ї Повітряної армії.

У школі завжди вивчалась німецька мова, але з 1957 року німецька вивчається поглиблено. У 1959 було створено клуб

інтернаціональної дружби. Завдяки діяльності клуба учні мали можливість листуватися з німецькими однолітками.

Повільно листування переросло в обмін шкільними групами. У 1978 році учні школи вперше отримали можливість

відвідати німецьке місто Зангерхаузен. Протягом всього часу школа мала партнерські відносини, наприклад з гімназіями

міст Швандорф, Зіммерн та Вальдорфською школою міста Бьоблінген.

З 1995 року школа є регіональним центром півдня України щодо підготовки учнів до складання іспиту на німецький

мовний диплом (das Deutsche Sprachdiplom B2-C1) Щороку випускники школи, які отримали диплом, мають можливість

навчатись в університетах Німеччини.



В листопаді 2004 року був створений заклад освіти, який отримав назву ОНВК №90 ім. О.С. Пушкіна. Цей заклад з'явився

в наслідок злиття двох навчальних закладів: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземної

мови № 90 ім. О.С. Пушкіна та спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови - дошкільний

заклад № 126.

Сьогодні на вулиці Великій Арнаутській ви можете побачити чотирьохповерховий будинок, поруч з ним - великий

спортивний майданчик. На цьому майданчику розташоване поле зі штучним покриттям для мініфутболу. Великі клени і

маленькі берізки оточують пришкільну територію, а на шкільному дворі навесні радує око багатокольоровий квітник.

Основна мета створення закладу-утворення оптимальних умов для різнобічного розвитку дитини з дошкільного віку,

формування в учнів гармонійної особистості, зміцнення фізичного і психічного здоров'я; здобуття дітьми дошкільного віку

та учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів.

За структурою ОНВК № 90 складається з 2-х підрозділів: дошкільний (дитячий садок), шкільний (спеціалізована

загальноосвітня І—III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов).

В закладі визначені українська мова навчання, впроваджене поглиблене вивчення німецької мови.

Учні демонструють блискучі знання німецької мови та олімпіад різних рівнів та стають презерами різноманітних

міжнародних конкурсів.

В школі створені умови для розумового та фізичного розвитку учнів.



Показник цього-перші місця на районних, міських, обласних, всеукраїнських етапах предметних олімпіад, конкурсів, а

також перемоги шкільних команд з легкої атлетики, футболу, баскетболу, тенісу в змаганнях різних рівнів.

На сучасному етапі основними напрямками роботи закладу є забезпечення сприятливих умов для фізичного,

інтелектуального, соціального, полікультурного, духовного становлення особистості кожного учня, досягнення ним

рівня освіченості відповідного ступеня навчання, розвитку потенційних можливостей учнів з урахуванням їх інтересів

та нахилів; сприяння індивідуальному розвитку учнів, стимулюванню їх творчої активності, найбільш повної її

реалізації в позаурочний час; розвиток здібностей та інтересів школярів, вміння реалізувати на практиці отримані

знання шляхом поєднання базової освіти з розвитком творчості й інтелекту учнів; пошук обдарованих учнів та

розвиток їхніх творчих компетенцій, зміцнення і пошук ефективних форм співпраці школи та громадськості в процесі

навчання та виховання учнів.



На базі школи у квітні 2015 році проводили семінар для DSD-

вчителів півдня України під керівництвом координатора з питань

викладання німецької мови за кордоном пані доктор А. Майєр. та

міський семінар для вчителів німецької мови. Теоретичну частину

готували Кумайгородська М.Ю., Коваленко Н.О. Уроки давали

вчителі Яцух О.Ф., Мартинова Т.О., Павленко І.В., Ропатан Т.В.,

Коваленко Н.О., Погоріла Н.О., Коленковська О.С. До семінару

були також запрошені DSD-вчителі півдня України.



У квітні 2015 р. школу відвідали студенти університету м.

Франкфурт на Одері Аурель Грьоне, Антон Ленен, які

підготували для учнів 5-11-х класів вікторини та презентації із

залученням країнознавчого матеріалу про Німеччину. Від

зустрічей отримали задоволення як учні, які активно

спілкувалися з носіями мови, так і гості.



З 2015 року існують дружні стосунки с містом- побратимом Регенсбургом. 16 квітня 2015 р.

проходила зустріч делегації міста Регенсбург (Німеччина) у складі: Йоахім Вольбергс – мер

м. Регенсбург, С. Шнейдер – головне управління, відділ міжнародних відносин, А.

Шпангель – головне управління, відділ міжнародних відносин, Доктор Г. Хаге – референт з

питань освіти, спорту, дозвілля, Х. Штаутнер – керівник відділу шкільної освіти, Р. Лаклер

– директор середньої школи Віллі Ульфіг, З. Браєк – директор середньої школи Песталоцці,

Б. Акерман – директор приватної гімназії Піндль, К. Рід – вчитель приватної реальної

школи Піндль. Мета відвідування – знайомство з навчальним закладом, обговорювання

можливості співпраці з навчальними закладами м. Регенсбург. Делегація цього міста на чолі

з обербургомістром Йоахімом Вольбергсом відвідала ОНВК 90. Члени делегації

зустрічалися з вчителями школи, відвідували уроки, обербургомістр міста Регенсбург

провів зустріч з учнями старших класів, де вони мали змогу поспілкуватися німецькою

мовою на актуальні теми суспільства.



З 12.10 по 19.10.15 р. 5 

учнів 9-11-х класів у 

супроводі вчителя

німецької мови Коваленко

Н.О. відвідали м. Берлін

(Німеччина), де прийняли

участь у проекті

«Самоврядування. Класна

рада». Учні приймали 

участь у сумісному 

українсько-німецькому 

кінопроекті, знімали фільм 

про шкільні  соціальні 

проекти.



У 2015 році група наших учнів у супроводі вчителя німецької мови Т.А.Мартінової прийняли участь у 

німецько-польсько-українському культурному тижні, який проходив у м. Гамбург (Німеччина). 



З 12.11 по 14.11. 2015 на базі нашої школи проходили курси

підвищення кваліфікації вчителів німецької мови півдня України,

які готують учнів до складання іспиту на міжнародний Німецький

мовний диплом. Заняття проводила координатор з питань

викладання німецької мови за кордоном пані доктор Майєр. Свою

готовність до складання іспиту продемонстрували присутнім

учениці 10-А класу.



29 учнів 9-х класів успішно склали іспит на німецький мовний диплом рівня 

А2/В1 (DSD1)

18 учнів 11-х класів отримали німецький мовний диплом  (рівень В2/С1 DSD2)



З 1 по 10 червня 2016 р. на базі нашої школи працювала мовна

школа для DSD-кандидатів півдня України, в роботі которої

приймали участь вчителі Бейгельзімер К.М., Яцух О.Ф.,

Ропатан Т.В.



За запрошенням мера міста Регенсбург в червні 2016 року 5 вчителів 

школи на чолі з заступником директора Кумайгородською М.Ю. відвідали 

місто Регенсбург, щоб ознайомитись с системою навчання в Баварії та 

наладити дружні та партнерські стосунки зі школами міста. 



Учні закладів освіти м. Одеси, у тому числі ОНВК90 під

керівництвом Шимко Юлії Володимирівни, вчителя німецької

мови Одеського НВК №90 отримали почесне право

представити місто Одеса на Першій Молодіжній Конференції

міст-побратимів міста Регенсбург. Обер-бургомістр міста

Регенсбург Йоахимом Вольбергсом запросив молодь та

політиків з 8 міст та трьох континентів. Девізом зустрічі було

«Давайте поговоримо про тебе і про мене». Цілью зустрічі

були презентації міст-побратимів, знайомство та спільна

робота над окремими проектами, диспути та спілкування.

Метою конференції було об`єднання молоді, як представників

нашого майбутнього. Взаєморозуміння людей різних країн та

культур є запорукою мирного майбутня планети.



26.08.16 р. проходила конференція для DSD – кандидатів за участю консультанта з питань викладання 

німецької мови центральної служби в справах освіти закордоном пані доктора А. Майєр, пані У. Шмідт, 

письменниці, професора, Вільного університету Берлін та пана Г.Фосслера, голови спілки Бессарабських 

німців м. Штутгарт. У конференції прийняли участь вчителі  Бейгельзімер К.М., Ропатан Т.В., Шимко Ю.В., 

Мартинова Т.О.



01.09.16 р. школу відвідала делегація міста – побратима

Регенсбург. На святі були присутні пан Х. Хаге - заступник мера з

питань освіти, спорту та дозвілля, пан Х. Штаутнер - керівник

міського відділу освіти, пані

З. Партенфельдер - директор гімназії фон - Мюллер, пані П.

Штадтхер - директор початкової школи Домшпатцен. Відбулась

зустріч представників делегації з адміністрацією школи, де

обговорювались питання подальшої співпраці з навчальними

закладами м. Регенсбурга.



20.10.2016 школу відвідав посол ФРН в Україні пан Ернст Вольфганг Райхель.

Учнями 11-А, 10-Б класів була проведена екскурсія школою.

Пан Райхель відвідав шкільний музей ім.

О.С. Пушкіна. Екскурсію проводили

учні 11-А, 9-Б, 8-В класів.Пан Райхель

привітав учасників DSD-семінару для

вчителів півдня України. Наприкінці

відбулась бесіда з учнями 10--х,11-х

класів.



З 20.10 по 22.10 2016 р. проходив DSD-семінар для вчителів півдня України. Семінар проводила

пані доктор А. Майєр. В рамках семінару пройшов пілотний іспит для DSD-кандидатів (В2/С1).

В рамках професійної орієнтації учні 10-11-х класів зустрілись з представником коледжу м. Аахен

(Німеччина).



23 учнів 9-х класів успішно склали іспит на німецький 
мовний диплом рівня А2/В1 (DSD1)

14 учнів 11-х класів отримали німецький мовний диплом  
(рівень В2/С1 DSD2)



05.04.17 р. школу відвідали студенти університету Віадріна м. Франкфурт-на-Одері

Аурель Грьоне, Антон Ленен, які підготували для учнів 8-11-х класів вікторини та

презентації із залученням країнознавчого матеріалу про Німеччину. Від зустрічей

отримали задоволення як учні, які активно спілкувалися з носіями мови, так і гості.



З 06.04 по 08.04.17 на базі школи проходили семінар

для DSD-вчителів півдня України під керівництвом пані

доктор А. Майєр. У семінарі прийняли участь Майстро Л.В.,

Мартинова Т.О., Ропатан Т.В.



11.05.17 р. відбулась зустріч учнів 9-11-х класів з Т. Ларіною, керівником

проекту «Дуальна освіта», професійна освіта в Німеччині. Проходила також

зустріч делегації німецьких вчителів та лікарів. Учнями була проведена

екскурсія школою та до шкільного музею О.С. Пушкіна.

02.02-09.02.2018 р. п’ять учнів під керівництвом учителя німецької мови

Майстро Л.В. відвідали м. Аугсбург (Німеччина). Мета поїздки – знайомство

з дуальною освітою у Німеччині.



В 2016-2017 році учні 8а та 8в класу разом з учнями Von-Müller-Gymnasium приймали участь у проекті «Невідомі 
пам’ятки мого міста». Метою проекту було створення альманаху міст-побратимів Одеса – Регенсбург. Ідея проекту: 
Мартинова Т.О., Ропатан Т.В., Шимко Ю.В. 



З 29.05 по 09.06.17 р. на базі нашої школи працювала мовна школа

для DSD-кандидатів півдня України, в роботі котрої приймали участь

вчителі Бейгельзімер К.М., Ропатан Т.В., Шимко Ю.В., Яцух О.Ф.



28.08.17 р. проходила конференція для DSD – кандидатів за участю консультанта з питань

викладання німецької мови центральної служби в справах освіти за кордоном пані доктора А. Майєр, У

конференції прийняли участь вчителі Бейгельзімер К.М., Шимко Ю.В., Майстро Л.В., Ропатан Т.В.



З 13.11 по 24.11.17 р. група учнів під керівництвом вчителя

німецької мови Майстро Л.В. у складі студентської групи м. Одеса та

м. Ізмаїла прийняли участь у двотижневому семінарі " Демократія в

дії" у місті Вальдкрайбурзі, Німеччина. Поїздка була організована у

рамках тісної співпраці освітньо-культурного центру " Баварський

Дім", м. Одеса та фонду Фрідріха Наумана, Німеччина.



З 16.11 по 18.11.17 р. проходив DSD-

семінар для вчителів півдня України.

Семінар проводила пані доктор А. Майєр.

В рамках семінару пройшов пілотний іспит

для DSD-кандидатів (В2/С1). В семінарі

прийняла участь Павленко І.В.



09.02.2018 р. на базі школи проходив семінар для вчителів

німецької мови півдня України, що готують учнів до

складання іспиту на Німецький мовний диплом рівня (А2/В1).

В рамках семінару пройшов пілотний іспит для DSD-

кандидатів (А2/В1). В проведенні іспиту прийняли участь

Коленковська О.С., Майстро Л.В., Ропатан Т.В., Яцух О.Ф.

Учнів 8-х класів до пілотного іспиту готували Западнюк М.Р.,

Шимко Ю.В.



34 учнів 9-х класів успішно склали 
іспит на німецький мовний диплом 

рівня А2/В1 (DSD1)

23 учня 11-х класів отримали
німецький мовний диплом  (рівень

В2/С1 DSD2)



З 19.04 по 21.04 на базі школи проходили семінар для

DSD-вчителів півдня України під керівництвом пані доктора

А. Майєр за темою: «Німецький мовний диплом в умовах

Нової української школи». У семінарі прийняли участь

Кокарєва Т.А., Коленковська О.С., Павленко І.В.



30.05.2018 року в Києві пройшла зустріч найкращих учнів України з

німецької мови і їх викладачів з Президентом Німеччини паном Штайнмаєром.

Цей захід відбувся в рамках святкування 10-річчя ініціативи Міністерства

закордонних справ Німеччини «Школи — партнери майбутнього» (PASCH).

Одесу на прийомі з президентом Німеччини представляли учениця 11-Б класу

ОНВК № 90 Анастасія Сіренко і вчитель-методист К.М. Бейгельзімер.



З 14.06 по 23.06.2018 р. на базі нашої школи

працювала мовна школа для DSD-кандидатів півдня

України, в роботі котрої приймали участь вчителі

Бейгельзімер К.М., Майстро Л.В., Павленко І.В.



У рамках 2 етапу проекту « Діалог: Баварія-Україна: Демократії –

більшу цінність», в період з 09.09 по 16.09.18 р. група учнів 11-Б класу

під керівництвом вчителя німецької мови Майстро Л.В.відвідала

Німеччину, федеративну землю Баварія, м. Хабішрід. Учні у складі

студентської групи м. Одеси та м. Києва прийняли активну участь у

семінарах, практичних заняттях.



17.09.2018 року школу відвідали пані Гольтц і пані

Фюрсте, представники університету м. Магдебурга

(Німеччина) та ознайомили учнів 9-11-х класів з

можливостями навчання володарів міжнародних мовних

сертифікатів на факультетах даного університету.



З 18.10 по 20.10.2018 р. проходив DSD-семінар для вчителів

півдня України. Семінар проводила пані доктор А. Майєр. В

семінарі прийняла участь Майстро Л.В. В рамках семінару

пройшов пілотний іспит для DSD-кандидатів (В2/С1). Учнів до

пілотного іспиту готували Бейгельзімер К.М., Ропатан Т.В.



Протягом останніх років в рамках програми «Обмін школярами» відбувається

обмін школярами між школами-партнерами ОНВК № 90 м. Одеса та

Вальдорфською школою м. Бьоблінген (Німеччина). Учні обох країн мають

можливість ознайомитися з традиціями, побутом, культурою Німеччини та

України.



З 19-28.10.2018 в рамках програми «Обмін шкільними

групами» нашу школу відвідала група учнів

Вальдорфської школи М. Бьоблінген. Також в цей

період проходив «Тиждень німецької мови». На базі

школи (Базарна 90) проходили театральні вистави які

підготували вчителі Нагорна С.Є., Дємбицька І.Ф.,

Дікаренко Г.С. Вчителями Бейгельзімер К.М., Павленко

І.В. було підготовлено квест «Визначні місця міста

Одеси» на німецькій мові для учнів Вальдорфської

школи М. Бьоблінген. Кумайгородська М.Ю., Павленко

І.В. організували екскурсію школою на німецькій мові.

23.10.2018 р. було підготовлено та проведено святковий

концерт, який був присвячений "Тижням Німеччини в

Україні". У святі прийняли участь учні 2-Г, 3-Г, 4-В, 8-

В, 9-А, 10-А класів та учні партнерської школи м.

Бьоблінгена (Німеччина).



15.02.19 р. пройшов пілотний 

іспит для DSD-кандидатів (А2/В1). 

В проведенні іспиту прийняли 

участь Коленковська О.С., 

Майстро Л.В., Ропатан Т.В., 

Шимко Ю.В., Александрова М.М. 

Учнів 8-х класів до пілотного 

іспиту готували Коленковська О.С., 

Нестеренко І.А. 



11.04 -13.04.2019 на базі школи пройшов семінар для

DSD-вчителів півдня України під керівництвом пані доктора

А. Майєр за темою: «Тести та методики (А1/А2). Робота в

великих класах». У семінарі прийняла участь Мартинова Т.О.



01.06 – 10.06.2019 р. на базі нашої школи працювала

мовна школа для DSD-кандидатів півдня України, в роботі

котрої приймали участь вчителі Бейгельзімер К.М.,

Мартинова Т.О., Ропатан Т.В.



11.06.2019 р. школу відвідала група німецьких вчителів та лікарів. Мета відвідування - знайомство з

навчальним закладом, його традиціями. Було проведено екскурсію школою та сплановано візит до шкільного

музею О.С. Пушкіна. За організацію відповідала Кумайгородська М.Ю. Наприкінці екскурсії гості спілкувались

з учнями 10-11-х класів та вчителями німецької мови Бейгельзімер К.М. та Мартиновою



05.11.19 студенти університету Віадріна (Німеччина) презентували

учням 9-11-х класів Німеччину, м. Франкфурт-на-Одері, свій університет

та провели міні-вікторину з цікавими запитаннями.



23 учнів 9-х класів успішно склали
іспит на німецький мовний диплом

рівня В1 (DSD1)

16 учнів 11-х класів отримали
німецький мовний диплом 

(рівень В2/С1 DSD2)



У рамках реалізації міжнародного проекту «Міні-Регенсбург» за офіційним

зверненням мера міста-побратима Регенсбург (Федеративна Республіка Німеччина)

пані Гертруди Мальц-Шварцфишер учні нашої школи у складі делегації дітей у віці 10-

12 років у період з 08 по 16 серпня 2019 року перебували з візитом у місті Регенсбург.

Метою поїздки було розвиток комунікаційних навичок у дітей, ознайомлення молоді з

функціонуванням соціуму та різними професіями, розвиток ціннісного ставлення до

праці. Зокрема, учні під час участі у міжнародному проекті «Міні-Регенсбург» в

дитячому ігровому містечку, як справжні дорослі, отримали паспорт громадянина

містечка та трудову книжку, мали можливість обирати собі професію на біржі праці,

заробляти гроші в умовній валюті містечка та витрачати зароблені гроші.



У містечку функціонували біля 50 станцій, які пропонують дітям

опанувати цікаві професії. Наприклад, телестудія, редакція газети,

радіостанція, банк, мерія, туристичне бюро, архітектурне бюро,

поліцейський відділ, мистецька студія, лікарня, кравецька майстерня,

танцювальна студія та багато інших.

Крім того, у ході поїздки учні відвідали місто Мюнхен (стадіон «Альянс-

Арена», центр міста), місто Нюрнберг (зоопарк, центр міста), Валхала

(зала слави видатних діячів Німеччини), місто Прага (центр міста)



Наприкінці серпня 2019 р. проходила конференція для DSD – кандидатів за участю консультанта з питань

викладання німецької мови центральної служби в справах освіти за кордоном пана Дітера Йешке. У конференції

прийняли участь вчителі Бейгельзімер К.М., Мартинова Т.О., Масленко В.В., Ропатан Т.В., Шимко Ю.В.



З 2015 року в Одесі наприкінці вересня-початку жовтня 

проводиться Міжнародний Літературний фестиваль. 

У вересні 2019 року школу відвідав відомий швейцарський 

письменник Франц Холер. Він читав уривки зі своєї книги 

«Das große Buch“ та відповідав на запитання учнів 7х класів. 

Зустріч відбувалася німецькою мовою.



30.10.19 р. вчителі ПМК відвідали семінар

«Можливості роботи з фільмами на уроках німецької

мови», який проводив консультант з питань

викладання німецької мови центральної служби в

справах освіти за кордоном пан Дітер Йешке.



З 07.11 по 09.11.19 р. проходив DSD-семінар для вчителів півдня

України. Семінар проводив пан Д. Йешке. У семінарі прийняла участь

Бейгельзімер К.М. В рамках семінару пройшов пілотний іспит для DSD-

кандидатів (В2/С1). Учнів 10-А класу Волошина І. та Триморуш Ю. до

пілотного іспиту готували Бейгельзімер К.М., Ропатан Т.В., Шимко Ю.В.,

Мартинова Т.О.



21 листопада 2019 року на базi ОНВК 90 вiдбулась зустрiч учнiв 10-11 класiв з

представниками унiверситету Вiaдрiна С. Мельхером та О. Iсаковим.

Європейський університет “Віадріна” у Франкфурті на Одері (Німеччина) пропонує

стипендії Fast Track для українських випускників DSD-шкiл.Вже саме розташування

університету - у центрі Європи - визначило його міжнародний характер. Тут навчаються і

викладають представники 85 країн. Наразі кількість студентів у вузі становить 6300 осіб, з

них 1800 – це іноземці.

Європейський університет Віадріна було засновано у 1506 році, він проіснував до 1811 року,

коли вуз було закрито. Університет відновив свою діяльність у 1991 році. З часу відновлення

своєї діяльності Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері став одним із

найпопулярніших місць міжнародних зустрічей на німецько-польському кордоні.

Вже 5 учнiв ОНВК 90 отримали стипендiю вiд цього унiверситету.



26.02.20 р. відбулась зустріч учнів 10-х класів з пані

Катрін Ріман, керівником відділу освіти громадської

організації «Тібор» (Тюрінгія, Німеччина). Відповідальні за

організацію зустрічі: Кумайгородська М.Ю., Бейгельзімер

К.М., Мартинова Т.О., Ропатан Т.В.



25 учнів 11-х класів отримали німецький мовний диплом  
(рівень В2/С1 DSD2)

40 учннів 9-х класів отримали німецький мовний диплом  
(рівень В1 DSD1)



У рамках міжнародного літературного фестивалю, який уже вшосте
проводиться в Одесі, та в рамках тижня Німеччини в Україні 25 вересня
2020 року пройшла зустріч учнів 5 класів нашої школи з німецьким
письменником Маркусом Мавілем. На жаль, у зв‘язку з пандемією
короновірусу письменник з Берліну не мав змоги приїхати особисто.
Але завдяки сучасним технологіям спілкування зустріч відбулася в
онлайн форматі на платформі Zoom. Маркус Мавіль у прямому ефірі
презентував найпопулярнішу зі своїх книг-коміксів „Kinderland“. Цей
твір - вдале поєднання особистих спогадів автора з вигаданими подіями.
У сюжеті - пригоди хлопчика в Східному Берліні 1989 року. Під час
презентації автор не тільки зачитував уривки з книги та показував
комікси, але й мав змогу поспілкуватися наживо з учнями, які жваво
реагували на розповідь та ставили запитання. Протягом зустрічі учні
спілкувались німецькою мовою, яку вивчають тільки 4 роки.



Дебати допомагають молоді регіону критично осмислити нагальні суспільно-політичні питання, сприяють політичній

просвіті та демократичному вирішенню конфліктів.

Учні поліпшують знання німецької, активно працюють на заняттях. Зустрічі молоді з різних країн збагачують кругозір

учнів та найголовніше сприяють порозумінню між народами.

З 2013 року на базі школи щорічно проводяться тренинги та семінари для вчителів, які готують учнів для участі у цьому

конкурсі.

Міжнародні молодіжні дебати «Молодь дебатує» – це німецькомовний

шкільний конкурс, який проводиться в десятьох країнах Центральної та

Східної Європи: Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Росії, Словаччині,

Словенії, Чехії, Україні та Угорщині. З 2005 року в конкурсі вже встигли

взяти участь більше ніж 20.000 школярів.



Щороку для участі в проекті збираються учні із різних міст Півдня України.

ОНВК № 90 завжди гостинно приймає учасників регіональних дебатів. Останні

роки наші учні стають переможцями та презерами міжнародніх етапів конкурсу.



Відбір Південного регіону
Тітова Поліна 10А І місце Мартинова Т.О

Всеукраїнський етап (вересень 2020р.)
Тітова Поліна 11А І місце Мартинова Т.О



Партнерські стосунки з приватною гімназією PINDL у місті Регенсбург існують з 2016 року. Кожне літо в рамках

проекту «Обмін шкільними групами» делегація учнів під керівництвом вчителя німецької мови Мартинової Т.О.

відвідують місто Регенсбург та Privatgymnasium PINDL. За цей час вже три учнівські делегації відвідали цю приватну

гімназію. Також влітку 2019 року відбувся візит учнів 8-х-9-х класів до гімназії Піндль м. Регенсбург. Кращі учні 8-10

класів цілий тиждень жили у німецьких сім’ях, відвідували заняття у школі за розкладом, приймали участь у

різноманітних проектах та відвідували культурні та країнознавчі заходи. В рамках останнього візиту влітку 2019 року

учні ОНВК 90 не тільки виступали в різних класах гімназії PINDL та розповідали учням та вчителям про Одесу, але ще й

зробили виставку, яку змогли побачити всі учні, вчителі та батьки баварської гімназії.



Найкращі учні, активні учасники Євроклубу

протягом 2015-2019 років відвідували місто 

Регенсбург з метою поширення доужніх

зв’язків, посилення соціального суспільства в 

Україні, поглиблення знань, умінь та навичок з 

німецької мови, вивчення традицій та культури 

народу, мова якого вивчається. 



Ульм - місто Ейнштейна й найвищого собору у світі. А ще тут двічі на рік проходить

Міжнародний Дунайський фестиваль. Це велике культурне свято, на яке з'їжджаються

тисячі гостей з усього світу. Його складовою є молодіжний проєкт Donaujugengcamp.

Упродовж шести днів молодь відвідує різноманітні воркшопи, влаштовуються співи,

танці, спілкування з політиками, і на завершення - виступ на головній сцені Ной- Ульма з

грандіозним спектаклем про історію й сучасне життя Європи. Україну в липні 2018 року

представляли наш Одеський НВК90 ( вчитель німецької мови Карина Бейгельзимер, учні:

Артем Пачес, Тетяна Баранчикова, Єгор Майстро, Софія Якушева, випускниця нашої

школи Дарія Кириченко), а також школа імені Ольжича з Миколаєва. В один із днів у

присутності мера міста Ной- Ульм відбулася презентація результатів проєкту на інтернет-

платформі Moodle. 27 шкіл із 12 країн декілька місяців працювали разом над створенням

спільного продукту. Наша група ( Україна- Німеччина - Болгарія) представила календар

трьома мовами



У 2020 році цей проект відбувся онлайн.

ОНВК 90 була однією з двох українських шкіл на

міжнародному фіналі 25 червня 2020 (онлайн). 14

учнів 10 А та 11 учнів 11Б класу прийняли участь в

міжнародному проекті "Donau verbindet" на

інтернет- платформі Moodle (учитель Бейгельзімер

К.М) з березня по червень 2020 (робота в

інтернаціональних групах, чати з ровесниками и

депутатами Європарламенту, створення відео) .



В ОНВК 90 з 2016 по 2020 р. пiд керiвництвом Бейгельзiмер К.М. працювали 4 волонтера: Якоб Яберг, Ангелiка

Франк, Маркус Маер, Лукас Дорка

23-26 жовтня 2018 (Iвано- Франкiвск) відбулася зустріч контактних осіб волонтерської служби Kulturweit

Німецької комісії ЮНЕСКО. В нiй приймала участь вчителька нiмецькоï мови Карiна Маркiвна Бейгельзiмер.

Програма під назвою „Kulturweit“ ( у перекладі з німецької – «культура в усьому світі») має на меті

розповсюдження німецької культури та ініційована Міністерством закордонних справ Німеччини та Німецькою

комісією UNESCO. Її учасниками можуть стати німецькі юнаки та дівчата віком від 18 до 26 років. Пройшовши

відповідний відбір, волонтери отримають фінансування, аби поїхати на півроку чи рік до обраної ними країни. Там

вони зможуть працювати у «німецьких» школах.
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