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Історична довідка 

 

З каміння храмного святого 

Стоїть палац на Льва Толстого… так пишуть учні про свою школу. 

 1 вересня 1937 року в Одесі за адресою:  вулиця  Л.Толстого, 1 почала роботу середня 

українська школа №121. 

 Школа збудована із каміння Спасо-Преображенського собору, зруйнованого у 1936 

році. 

 В роки окупації в школі був склад румунських військ. Після визволення Одеси, 10 

квітня 1944 року, в будівлі школи було розташовано шпиталь. 

 1 вересня 1947 року школа відновила свою роботу як навчальний заклад, в якому 

працювали під одним дахом: 

 - школа П.С. Столярського, 

-  загальноосвітня  середня школа №58,  

-  музичне училище духового оркестру 

-  відділ освіти Центрального району.  

 До 1954 року школа була за статусом: середня  з українською мовою навчання, з 1954 

року – з поглибленим вивченням англійської мови. 

 В 1990 році вводиться друга іноземна  мова – французька, з 1991 року – польська.   

          Іноземні мови  вивчаються учнями з 1-го класу. 

 27 червня 2006 року рішенням Одеської міської ради було затверджено найменування 

школи: Одеська спеціалізована загальноосвітня школа №121  І-ІІІ ступенів  з поглибленим 

вивченням іноземних мов. 

Рішенням Одеської міської ради від 07.12.2016 №1413-УІІ затверджено найменування 

школи: Одеська спеціалізована школа №121 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

іноземних мов Одеської міської ради Одеської області. 

Досвід роботи Колективу школи високо оцінено і за підсумками громадської акції 

«Флагмани освіти і науки України» увійшов до довідково-іміджевого видання «Флагмани 

освіти і науки України». 



 

 

Робота школи «Школа розвитку творчої особистості» стала переможцем конкурсу 

«Панорама творчості». 

 З 20 березня 2001 року школа входить до складу Проекту Асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО, працює над програмами вивчення культурної спадщини країн, мова яких 

вивчається в школі, а також вирішення екологічних проблем та захисту прав дитини. 

 За плідну роботу в проекті асоційованих шкіл ЮНЕСКО нагородження: 

Почесна грамота національної комісії України у справах ЮНЕСКО: 

Сертифікат МОН, 2010р., 2011р., 2016р. 

Диплом 2018р. 

 Школа підтримує міжнародні зв’язки: 

- з Британською Радою (Велика Британія) 

- з «Альянсом» (Франція) 

- Сеймом, Сенатом, Міністерством освіти, Професійною спілкою  

польських вчителів та Генеральним консульством Республіки Польща в Одесі.  

В 2020 році школа залучена до проекту партнерів Агенції за кордоном (AEFE), 

відповідно Адміністративній Угоді між міністерством Європи та закордонних справ 

Французької Республіки та МОН України щодо підтримки викладання французької мови в 

Україні. 

 Серйозна увага приділяється інтелектуальному і естетичному напрямкам навчально – 

виховного процесу. 

 І як результат: 

- учні займають призові місця в предметних олімпіадах, МАНі. Вже 18 років на міжнародних 

олімпіадах і конкурсах польської мови і літератури перемагають учні школи. 

- 15-кратні чемпіони України, 2-кратні віце-чемпіони Європи в інтелектуальних іграх різних 

номінацій 

 - лауреати огляду – конкурсу «Зоряна юність». 

 «Обличчя школи створює той, хто з неї вийшов», - писав В.О. Сухомлинський. 

 На честь 75річчя заснування та за оцінкою випускників минулих років Постановою 

голови управління Всеукраїнського благодійного фонду «Вдячність. Визнання. Надія» школа 

нагороджена Золотою медаллю лауреата І премії. 

 
Поштова адреса: 65045, м. Одеса, вул. Льва Толстого, 1 

E-mail: school121.odessa@ukr.net 
Телефон: (048) 726-59-93, (048) 726-59-94 

Веб-сайт: http://www.prvo.od.ua/school/s121/ 

Керівник: Семенюк Людмила Миколаївна 

http://www.prvo.od.ua/school/s121/


 

 

Міжнародне співробітництво з Республікою Польща  

 
В ОСШ № 121 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов одеської міської 

ради одеської області викладання польської мови проводиться з 1992 року. Впровадження 

польської мови у навчальний план обумовлено культурно-історичними зв'язками Одеси та 

Польщі. Польська громада виникла на початку існування Одеси та відразу почала грати 

значну роль у економічному та  культурному  розвитку міста. З діяльністю польської 

громади пов’язано виникнення першого театру у місті, спорудження багатьох архітектурних 

пам’ятників.  

Розуміючи, що інтенсивність економічного, суспільно-політичного та культурного 

розвитку потребує виховання всебічно розвинутої особистості, директор школи, 

Л.М.Семенюк, визначила вивчення іноземних мов як пріоритетний напрямок роботи школи.  

ОСШ №121 є єдиною школою в Одесі та північному регіоні, де польська мова 

вивчається як  обов'язковий предмет з 1 до 11 класу, у деяких класах польська мова 

вивчається як мова національної меншини. У старших класах викладається курс польської 

літератури. 

Школа має налагоджені зв’язки з Консульством Республіки Польща в Одесі, фондами 

та організаціями у Польщі, завдяки яким кабінети польської мови повністю укомплектовані 

необхідною літературою та технічними засобами навчання, а вчителі мають можливість 

підвищувати кваліфікацію на різноманітних методичних та лінгвістичних курсах у Польщі. 

Польські фонди "Допомога полякам на Сході", "Польська Спільнота" надають гранти на 

реалізацію освітніх програм та проектів.                                                                                                            

 У школі працюють досвідчені вчителі, чия праця високо оцінена українським та 

польським урядами. Вчитель польської мови, Потапова Л.А. нагороджена державною 

відзнакою „Відмінник Освіти України”,  Людмила Анатоліївна, має відзнаку Міністра 

Культури Республіки Польща "За внесок у культуру Польщі", Кавалерський Хрест Ордену 

Відродження Польщі та медаль Комісії народної освіти Польщі. Спеціаліст вищої категорії, 

вчитель-методист Потапова Галина Анатоліївна нагороджена державною відзнакою 

„Відмінник Освіти України”. Молоді вчителі польської мови Сидоренко Кристина 

Валеріївна та Сидорова Антоніна Григорівна постійно працюють над підвищенням фахової 

майстерності, приймають участь у міжнародних педагогічних конкурсах, проводять 

всеукраїнські семінари та практикуми. 

 

 



 

 

 

  

Про високий рівень навчання свідчать результати чисельних міжнародних конкурсів 

та олімпіад з польської мови та історії Польщі. Від 2000 року учні 9-11 класів приймають 

участь у Міжнародній Олімпіаді з польської мови та літератури, організатором якої є 

Інститут Літературних Досліджень при Польській Академії Наук. Протягом 2004-2019 років 

вже 48 старшокласників стали переможцями цієї Олімпіади та отримали стипендії 

польського уряду на навчання полоністики у будь якому за власним бажанням університеті 

Польщі.  

 Учні старших класів також перемагають у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з 

польської мови та літератури, організатором якої є Міністерство освіти і науки України. На 

сьогоднішній день відбулось 5 олімпіад, на яких учні ОСШ № 121 посіли 10 призових місць: 

3 перших, 4 других та 3 третіх. Змагаючись з учнями західних областей, де польська мова 

більш поширена, досягнення наших учнів дозволили Одеський області посісти чолові місця у 

рейтингу МОН: 2015 р. - ІІ місце, 2016 р. - ІІ місце, 2017 - ІІІ місце, 2018 р. - І (!), 2019 р. - ІV 

місце.      

  Неодноразово учні школи перемагали у Міжнародному Декламаторському Конкурсі 

Польської Поезії  

Щороку учні школи перемагають у Всеукраїнському Диктанті з польської мови. 

Серед міжнародних конкурсів варто відзначити також Міжнародний Математичний Конкурс 

польською мовою "З математикою у світ", Міжнародний Літературний Конкурс у Кракові, 

Міжнародний Відкритий Літературний Конкурс у Варшаві.  



 

 

Від 2015 року учні школи приймають участь у Міжнародній Акції "Народні читання", 

яка проходить під патронатом президента Польщі та спрямована на популяризацію польської 

літератури. За активну участь у проекті школа отримала вже 5 пам'ятних нагород від 

Канцелярії Президента Польщі.  

 

  

 

Школа проводить активну міжнародну співпрацю з польськими навчальними 

закладами і громадськими організаціями. Можливість спіткань та спілкування з однолітками 

з Польщі, ознайомлення з багатствами культурно-історичної спадщини наших сусідів дають 

учням регулярні міжшкільні обміни з польськими школами. Перший такий обмін, з 

початковою школою у Гданську, відбувся ще в 1999 році, незабаром були налагоджені 

зв’язки з гімназією у Юзефові під Варшавою, сандомирським ліцеєм Collegium Gostomianum, 

одним з найкращих у Польщі, Молодіжним Будинком Культури та Комплексом Шкіл № 2 

міста Велюнь, Центром Молоді ім. Г.Йордана у Кракові, Ліцеєм ім. С. Віткевича у Варшаві. 

Культурні обміни не тільки вдосконалюють практичне володіння польською мовою, але 

також сприяють розвитку взаєморозуміння, толерантності, тому що діти живуть в родинах 

своїх однолітків, разом вчаться та відпочивають. 

 Значну роль у співпраці з польськими школами грає робота над сумісними проектами. 

На протязі 20 останніх років учні нашої школи під керівництвом вчителів прийняли участь у 

реалізації багатьох проектів, присвячених питанням інтеграції молоді України та Польщі, 

пошукам слідів польської культури в Одесі, розвитку шкільного парламентаризму, 

екологічним проблемам Північного Причорномор’я та ін.  

 Незважаючи на те, що проекти мають різні завдання, їх спільною рисою є поширення 

ідеї укріплення контактів між нашими країнами на різних рівнях: культурному, 

економічному, політичному.  



 

 

 Результатом роботи над кожним проектом є публікація зібраних та опрацьованих 

учнями матеріалів у брошурах, створення спеціальних випусків стінгазет, а також 

відеофільмів,  які поступово відображають всі етапи роботи над проектами. 

 Більшість проектів реалізована завдяки отриманим школою грантам від польських 

фондів і організацій "Допомога полякам на Сході", "Польська Спільнота", "Семпер Полонія" 

та ін.  

 

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ 

  

Польсько-немецько-французько-український проект “Що може зробити молодь для 

об‘єднання”, присвячений проблемам інтеграції молоді Європи, 2002 р. 

 

  У 2002-03 н.р. група старшокласників нашої школи прийняла участь у реалізації 

першого міжнародного проекту в рамках програми Socrates Comenius. Також у проекті 

прийняли участь школи з Франції, Німеччини та Польщі. Першим етапом роботи над 

проектом було розроблення анкети, на питання якої відповідали учасники програми. Після 

обробки та обміну результатами анкетування у Сандомирі (Польща) відбулась зустріч 

учасників проекту.  Працюючи над сумісним проектом учні охоче дискутували на актуальні 

для молоді проблеми, намагалися зрозуміти, що нас об’єднує, а що розділює.  

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект „Виховання у тверезості” сумісно з Ліцеєм Collegium Gostomianum  

у Сандомирі, 2006 р. 

 
 У квітні 2006 року відбувся учнівський обмін з польським ліцеєм Collegium 

Gostomianum у Сандомирі. Під час перебування у Польщі молодь працювала над сумісним 

проектом, присвяченим вихованню здорового способу життя серед молоді. Учасники 

проводили дискусії, дебати, зустрічалися з людьми, які подолали алкогольну та наркотичну 

залежність, працювали над плакатами, що закликають зробити вибір на користь тверезого і 

здорового способу життя. Також учасники проекту відвідали Краків.  

 

 

    

 

          



 

 

Проект "Як добре, коли є сусід" сумісно з Молодіжним Будинком Культури 

 у Велюні, 2006 р. 

Одним з проектів, які сприяють підвищенню громадянської активності учнів та більш 

відповідальному ставленню до проблеми формування демократичного суспільства був 

проект „Як добре, коли є сусід”, реалізований 08-16.11.2006 року сумісно з Молодіжним 

Будинком Культури міста Велюнь.  

Протягом 9-добового обміну молодь працювала над музично-танцювальним 

спектаклем, до якого увійшли народні польські та українські пісні, а також народні танці 

обох країн. Презентація спільного виконання перетворилася на яскраву виставу.   

Сумісна праця дозволила ближче познайомитися та пізнати один одного, зламати 

стереотипи та язикові бар’єри, показала необхідність вдосконалення мовлення учнів.  

Крім праці над виставою молодь відвідала Казимеж, Лодзь, Краків та Ченстохову. 

Перебування групи наших учнів було докладно освітлено місцевими засобами масової 

інформації, у тому числі Велюньським телебаченням, Радіо Землі Велюньської, часописом 

„Політика”. Грант на реалізацію цього проекту був отриманий від Національного Центру 

Культури у Варшаві у рамках програми Польсько-Українського Молодіжного Обміну.  

 

       
 

 



 

 

Проект "Слідами Ярослава Івашкевича в Одесі" сумісно з ліцеєм Сollegium Gostomianum 

у Сандомірі, 2006 р. 

 

 Восени було здійснено черговий міжнародний обмін з ліцеєм Сollegium Gostomianum 

з міста Сандомір. Тим разом старшокласники працювали над проектом, присвяченим 

пошукуванню слідів польської культури в Одесі, а саме перебування в нашому місті 

видатного польського письменника Ярослава Івашкевича, автора роману "Слава та хвала", 

дія якого відбувається в Одесі. Також підчас перебування в Одесі група польської молоді 

ознайомилась з багатствами культурно-історичної спадщини Одещини. Результатом роботи 

над проектом є видання брошури та створення відеофільму, якій відображає етапи реалізації 

проекту. 

 

   

 

 

 



 

 

Проект "Зустрінемось з Міцкевичем, Пушкіним та Шевченком в Одесі" сумісно з 

Молодіжним Будинком Культури міста Велюнь, 2007 р.  

 

Робота над проектом здійснювалась під час 8-денного учнівського обміну у Молодіжним 

Будинком Культури м. Велюнь. Результатом роботи над проектом був "хеппенінг", музично-

драматична вистава, яку було представлено  мешканцям міста біля пам’ятників поетів. Грант 

на реалізацію цього проекту був отриманий від Національного Центру Культури у Варшаві у 

рамках програми Польсько-Українського Молодіжного Обміну. 

 

   

 

 



 

 

Проект Молодь з Одеси у старому Велюні сумісно з Молодіжним Будинком Культури  

у Велюні, 2008 р. 

 

У червні 2008 року сумісно з Молодіжним Будинком Культури міста Велюнь було 

реалізовано проект "Молодь з Одеси у старому Велюні".  Учасники проекту працювали над  

художньою та фотографічною виставами. "Майстер-клас" з учасниками проекту проводили 

професійні художники та фотографи з Польщі. Вистави було представлено мешканцям міста 

підчас святкування Також молодь прийняла участь у театралізованій ході, присвяченої 

історії та культурі Велюня, одного з найдавніших  міст Польщі. Грант на реалізацію цього 

проекту також був отриманий від Національного Центру Культури у Варшаві у рамках 

програми Польсько-Українського Молодіжного Обміну. 

 

   

 

 



 

 

      

 

 

Театральний "майстер-клас" сумісно з Центром Молоді міста Кракова,  2007 р. 

 

    
 

 

Завдяки численним перемогам у Міжнародних Літературних Конкурсах, організованих 

Центром Молоді ім. Г. Йордана у Кракові, група учнів нашої школи отримала запрошення 

взяти участь у театральному "майстер-класі". Протягом тижня молодь вчилась акторської 

майстерності, відвідувала театри Кракова, зустрічалась з акторами та режисерами.  

 

   



 

 

Проект "Одеські катакомби та магія театру" сумісно з  

Молодіжним Будинком Культури м. Велюнь, 2008 р. 

 

У вересні 2008 року також сумісно з Молодіжним Будинком Культури м. Велюнь було  

реалізовано проект "Одеські катакомби та магія театру". Під керівництвом режисера та 

хореографа з Польщі польська та українська молодь працювала над спектаклем "Лабіринт", у  

якому домінували рух, пантоміма та експресія. Другою частиною спектаклю, артистичною, 

став концерт, який продемонстрував яскравий колорит одеського та велюньського регіонів.  

 

        

 

 

    
 

 



 

 

Театральний "майстер-клас" сумісно з Центром Молоді міста Кракова,  2009 р. 

 

 З метою реалізації першого етапу проекту у жовтні 2009 р. до Одеси приїхали 

інструктори та 5 учасників молодіжної театральної студії з Кракова, які мешкали в родинах 

своїх українських однолітків. Протягом тижня під керівництвом інструкторів польська та  

українська молодь працювала  над спектаклем, у  якому домінували рух, пантоміма та 

експресія. У проекті взяли участь 30 учнів 8-11 класів. 

 

   
 

    
 

 

 У грудні 2009 року відбулась друга частина проекту, для реалізації якої 11-особова 

група учнів ОСШ № 121 відвідала Краків. Разом з польською молоддю учасники проекту 

брали участь у заняттях театральної студії, репетиціях професійних театрів, знайомились с 

досвідом авангардного театру Польщі. Сумісна праця дозволила ближче познайомитися та 

пізнати один одного, зламати стереотипи та язикові бар’єри, показала необхідність 

вдосконалення мовлення учнів. Польська та українська молодь отримала можливість 

побачити суспільні та культурні різниці, зрозуміти, що ці різниці повинні єднати, а не 

розділяти наші народи.   

 



 

 

   
 

 

Міжнародна програма "Шанс для випускників" 

 

 Протягом 2009-2011 років завдяки фінансовій підтримці польського фонду "Семпер 

Полонія" реалізовано програму "Шанс для випускників", завдяки якої всі бажаючі учні 8-11 

класів протягом осінніх канікул змогли відвідати безкоштовні заняття з кількох предметів та 

підвищити різня знань з української мови та літератури, математики, історії, біології та 

польської мови.   

 

    

 

Проект "Слідами польської культури в Одесі" сумісно з  

LXIV Загальноосвітнім Ліцеєм ім. С.І. Віткевича у Варшаві, 2010 р. 

 

Для роботи над першою частиною проекту до Одеси прибула група польської молоді, 

яка проживала в родинах своїх українських однолітків. Учасники проекту збирали та 

опрацьовували матеріали, присвячені польській культурі в Одесі, пам’яткам архітектури, 

пов’язаних з перебуванням у нашому місті відомих поляків.  

 

 



 

 

   
 

У листопаді 2010 року відбулась друга частина проекту. Група старшокласників ОСШ 

№ 121 відвідала Варшаву, де сумісно з учнями варшавського ліцею підготувала конференцію 

під назвою "Слідами польської культури в Одесі". Під час конференції учасники проекту 

представили результати спільних пошуків учням та вчителям школи-партнера. 

 

   
 

 



 

 

Проект "Заручення в Одесі, весілля у Велюні" сумісно з Молодіжним Будинком 

Культури м. Велюнь, 2010 р.  

 

Одеська частина проекту відбулась у жовтні, польська – у листопаді. Учасники 

проекту ознайомились з весільними традиціями польського та українського народів,  

розвивали акторські та ораторські здібності, уміння вільно та впевнено триматися перед 

аудиторією.  

 

   

 

Результатом роботи над проектом була вистава "Чиє то весілля?", яку представлено 

мешканцям Велюня підчас перебування групи старшокласників нашої школи у Польщі. 

Також учасники проекту відвідали Вроцлав. Обидва проекти реалізовано завдяки гранту, 

отриманому від польського Фонду "Допомога поляком на Сході".  

 

 

    

 

 

    

 



 

 

Проект Молоді Європейці сумісно з Ліцеєм ім. Яна Длугоша у Велюні, 2011 р. 

 

 Проект був присвячений проблемам євроінтеграції, діяльності Європейських Клубів. 

Сумісно з учнями польського ліцею міста Велюнь старшокласники збирали та 

опрацьовували матеріали, присвячені ЄС, складали план діяльності Європейського Клубу, 

брали участь у дебатах, присвячених питанню перспективи вступу України до ЄС.  

Координаторами проекту було проведено багато конкурсів, вікторин та інтелектуально-

спортивних ігор, завдяки яким учасники  проекту поширила свої знання про історію ЄС,  

запровадження єдиної європейської валюти, сучасний стан розвитку шенгенських угод.  

  

   
 

 
 

 

 Підчас другої частини проекту старшокласники відвідали Польщу, де сумісно з 

учнями велюньської  школи підготували презентацію роботи над проектом, ознайомились з 

культурно історичною спадщиною велюньського регіону, відвідали Краків та Ченстохову, 

поширили знання польської мови. 

 

 

   



 

 

Міжнародний польсько-німецько-український проект, присвячений пам'яті трагічних 

подій Другої світової війни у м.Велюнь, 2013 р. 

 

 21-28.06.2014 р. група старшокласників взяла участь у міжнародному польсько-

німецько-українському проекті, присвяченому пам'яті трагічних подій Другої світової війни. 

Сумісно з молоддю з Комплексу Шкіл № 2 ім. Яна Длугоша польського міста Велюнь та 

учнями гімназії з німецького міста Варц старшокласники нашої школи працювали над 

хепеннінгом, відвідали Аушвіц, один із найбільших нацистських концтаборів, біля міста 

Освенциму, впорядкували солдатські могили, знайомились з культурно-історичною 

спадщиною Польщі. Головними цілями проекту були: інтеграція європейської молоді, 

формування історичної пам'яті як багатопланової проблеми, котра не претендує на 

категоричність висловлювань, розвиток толерантності, поглиблення знання польської мови 

тощо. 

 Учасники проекту значно покращили рівень володіння польською мовою, поглибили 

знання історії та культури польського народу. Створено презентацію, яка відображає всі 

етапи роботи над проектом. 

      
 

 

 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%BC_%28%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%29


 

 

   
 

 

І Світовий Зліт Молоді у м. Велюнь, 2014 р. 

 Продовженням цієї тематики став І Світовий Злот Молоді у місті Велюнь, у якому у 

вересні 2014 р. взяли участь 6 учнів 8-11 класів. Разом з молоддю з Германії, Хорватії, 

Франції, Філіппін старшокласники приймали участь у заходах, присвячених 75-й річниці 

початку Другої світової війни та 25-й річниці падіння комуністичного режиму у Європі.   

Учасники поглибили знання польської мови, історії та культурної спадщини польського 

народу. Створено презентацію, яка відображає всі етапи роботи над проектом. 

 

   
  

 



 

 

Міжнародний театрально- фотографічний "майстер-клас" у м.Елк, 2014 р. 

 

 Восени 2014 року 20 учнів 8-9 класів прийняли участь у театрально-фотографічному 

"майстер-класі" у м. Елк. З учасниками проекту працювали польські викладачі акторської 

майстерності та сценічної мови, професійні фотографи. Програма перебування у Польщі 

передбачала також день навчання у польській школі, зустрічі с однолітками, відвідування 

музеїв тощо.  

 Учасники проекту працювали над виставою, яку представили учням та вчителям 

кількох шкіл міста Елк. Також молодь працювала над створенням презентації, що 

відображувала всі етапи роботи над проектом. 

 

    
 

 

 

 



 

 

 

Міжнародний театральний "майстер-клас" у м. Елк, 2015 р. 

 

 З  5 по 20 жовтня 2015 року 15 учнів 8-11 класів прийняли участь у театральному 

"майстер-класі", який відбувся у місті Елк. Програма перебування у Польщі передбачала 

також день навчання у польській школі, зустрічі с однолітками, відвідування музеїв тощо. 

Завдяки співпраці з Фондом "Ніка" (Польща) ця поїздка була безкоштовна для всіх 

учасників. 

 Результатом двотижневої праці стала вистава, на яку були запрошені школярі міста 

Елк. Всі етапи роботи над проектом учасники описали в презентації.  

 

   

 

 

Польсько-українська зустріч молоді у м. Бжозув  

 

 З 23 по 30 листопада 15 учнів 7-9 класів прийняли участь у театрально-

танцювальному "майстер-класі" у Бескідах. Також поїздка була безкоштовна для всіх 

учасників. Учасники поглибили знання польської мови, нав’язали контакти з польськими 

однолітками. 

 

    
 



 

 

Міжнародний проект «Волонтерство –вікно у світ» у м.Елк, 2015 р. 

 

 З 11 по 25 вересня 2015 р. 15-особова група старшокласників взяла участь у 

міжнародному волонтерському проекті, який відбувся у місті Елк. Сумісно з польською 

молоддю з організації "Карітас" учасники проекту приймали участь у міських заходах, 

відвідували заняття, які проводили фахівці з Польщі. У рамах проекту учасники відвідали 

Варшаву, де зустрілись з представниками волонтерського центру "Четвертий світ" та 

ознайомилась з його діяльністю. 

  

   
 

 

 Після повернення до Одеси ініціативна група учнів 10 класу впроваджує досвід, 

отриманий в Польщі у школі. Учасники "майстер-класу" почали реалізацію власного 

екологічного проекту, присвяченого сегрегації сміття. 

 Створено презентацію, яка відображає всі етапи роботи над проектом. Учасники 

поглибили знання польської мови, нав’язали контакти з польськими однолітками. 

 

 

   
 

 

  



 

 

Міжнародний проект "Активізація молоді без границь", Варшава, 2017 р. 

 

 Українсько-польський проект "Активізація молоді без границь" відбувся восени 2017 

року у Варшаві при підтримці польського фонду  "Наш вибір".  У проекті взяли участь учні 

нашої школи та молодь шкіл міста Гданськ. Мета проекту - створення умов для активізації 

наукової, громадської, професійної активності молодого покоління, визначення методів 

досягнення поставлених цілей. Під час проекту відбулися майстер-класи, присвячені 

мотивації молоді до активного громадського життя, стереотипам у свідомості молодих 

людей, проблемам толерантності та взаєморозуміння. Учні складали мотиваційні листи,  

резюме, ознайомилися з головними принципами проведення співбесід, працювали з засобами 

масової інформації. Учасники склали порадник "Чого потребує молодь для активної участі у 

житті". Молодь відвідала Варшавський Університет, університетську бібліотеку, побувала на 

варшавському телебаченні і радіо, Центрі Науки "Коперник".   

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МІЖНАРОДНІ ОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ 

 

Міжнародна Олімпіада з польської мови та літератури 

 

 Організатором Олімпіади є Інститут Літературних Досліджень при Польській 

Академії Наук. Знання учасників на всіх етапах оцінює комісія у складі викладачів-

полоністів з Польщі, завдання для всіх етапів олімпіади  підготовлює Комітет Олімпіади у 

Варшаві. Вісім переможців всеукраїнського етапу отримують право представляти Україну на 

Міжнародному етапі у Варшаві, щороку учні нашої школи входять у групу переможців. 

 Варто зазначити, що протягом останніх 16 років учні нашої школи 14 разів здобували 

І місце на всеукраїнському етапі Олімпіади. За підсумками Міжнародного етапу у Варшаві 

найкращі учасники отримують звання фіналістів та стипендії польського уряду на навчання 

полоністики у будь якому за власним бажанням університеті Польщі. Найкращі з фіналістів 

отримують додатково звання лауреатів та запрошуються на урочистий фінал олімпіади. 

Протягом 2004-2019 років вже 48 старшокласників отримали таку нагороду, серед них 12 

учнів отримали також титул лауреата Олімпіади, а це значить, що вони потрапили у 

тридцятку найкращих знавців польської мови у світі.  

 

     

 

 



 

 

Навчальний  

рік 

Всеукраїнський етап 

(місце з 8 переможців) 

Міжнародний етап у Варшаві 
Фіналісти відзначені  

стипендією Уряду Польщі 

Лауреати 

2003-2004  2 2 

2004-2005 I,II,II 3 3 

2005-2006 I 3 - 

2006-2007 I, ІІІ 3 - 

2007-2008 I, ІІ, ІІІ 3 - 

2008-2009  1 - 

2009-2010 I 2 - 

2010-2011 IV 1 - 

2011-2012 І, ІІ, ІV 3 1 

2012-2013 І, ІІ, ІІІ, V 4 1 

2013-2014 I, II, IV, VIII 4 1 

2014-2015 II, III, IV, V, VI 5 2 

2015-2016 I,II, IV, V, VI 5 - 

2016-2017 І, ІІ, ІІІ/ІV 4 1 

2017-2018 I,II, IV 3 - 

2018-2019 І 2 1 

 

   

 

Міжнародний Математичний Конкурс польською мовою 

"З математикою у світ", 2019 р. 

 

                   

 



 

 

Міжнародна Олімпіада з Історії Польщі 

 

 У 2019 - 2020 н.р. учні 10 класу з успіхом взяли участь у Міжнародній Олімпіаді з 

Історії Польщі, яка проводиться польською мовою. Олімпіада є елементом міжнародного 

проекту „ПОЛЬСЬКІ ВІДЛУННЯ – підтримка вивчення історії Польщі у світі”, що 

співфінансується Сенатом Республіки Польща в рамках опіки над полонією і поляками за 

кордоном. 

 

        

 

Міжнародний Декламаторський Конкурс Польської Поезії, 2019 р. 

 

 Неодноразово (2005 р., 2008 р., 2013 р., 2015 р.) учні школи перемагали у 

Міжнародному Декламаторському Конкурсі Польської Поезії ім. А.Міцкевича. У 2019 році 

учень 10 класу, Платон Гейван, переміг на Всеукраїнському етапі Конкурсу у Києві та 

здобув право представляти Україну на Міжнародному етапі Конкурсу у Польщі, де посів І 

місце та отримав одну з головних нагород Конкурсу – Нагороду Глядацьких Симпатій. У 

2015 році учениця школи, Анастасія Ситнікова, також отримала одну з двох головних 

нагород конкурсу, а саме Нагороду за інтерпретацію творів Адама Міцкевича. 

 

   



 

 

 

 

 

 Участь у міжнародних проектах, олімпіадах та конкурсах має величезний вплив на 

поглиблення знань польської мови і культури, розвитку всебічно розвинутої, свідомої 

особистості учнів, виховання толерантності і патріотизму, поваги до історичної спадщини 

українського і польського народів. Усі ці досягнення можливі лише завдяки спадкоємності 

традицій навчання польської мови, яки сформувались у школі протягом майже 

тридцятирічної історії. 

 

 

 

 

 

 

 


