
Одеська Маріїнська гімназія 
Одеської міської ради Одеської області 

Асоційована школа ЮНЕСКО 

 
 

Традиції закладу: 
o День гімназії – 26 грудня 
o Зустріч випускників – 10 квітня 
o День творчих успіхів  
o Відкрита міська олімпіада „Подорож    
до країни  знань”  з правом позаконкурсного 
вступу  
o Конференція проМАН для школярів 
1(5)-3(7) класів  

o Музей  гімназії 
o Прес-центр, газета „Маріїнські відомості” 
o    Участь у телекомунікаційних проектах 

 
Одеська Маріїнська гімназія – один з найдавніших та найвідоміших 
навчальних закладів Одеси та України. Наша гімназія – одна з перших шкіл 
України, яка отримала статус асоційованої школи ЮНЕСКО.                 
Сертифікат члена АШЮ було вручено гімназії 26 квітня 1994 року. 

 



Колектив гімназії вирішив приєднатись до Проекту АШЮ, тому             
що  основною метою Організації є сприяння збереженню миру і безпеки, 
зміцнення співробітництва між країнами в галузі освіти, науки і культури, 
забезпечення загальносвітової справедливості, поваги до прав людини,           
а також усіх свобод, проголошених Статутом ООН для всіх народів світу, 
незалежно від раси, статі, мови чи релігії. 

У 1967 році Україна приєдналася до проекту Асоційованих шкіл 
ЮНЕСКО. Головною метою АШЮ є забезпечення якісної шкільної освіти, 
спрямованої на реалізацію проектів з підтримки знань у галузі прав людини, 
демократії, міжкультурних зв`язків та захисту довкілля. 

Асоційовані школи ЮНЕСКО України широко залучені до різноманітних 
проектів. Кожна така школа є центром нововведень, провідником втілення          
в життя принципів ЮНЕСКО і мостом між школами на всіх рівнях – від 
локального до глобального. 

 

Участь  у проектах  ЮНЕСКО    

҉ Організація та проведення міжнародної конференції ЮНЕСКО 
“Гуманітарне утворення: історія й сучасність” на базі Одеської 
Маріїнської гімназії.  Взяли участь делегації США,  Великобританії, 
Німеччини, Чехії, Словаччини, Болгарії, Росії та України. 

҉ Участь у Міжнародному проекті “Гармонія”.  У рамках проекту вчителі      
й гімназисти отримали можливість брати участь у різних освітніх               
та соціальних  ініціативах, обговорювались проблеми та тенденції 
гуманітарної освіти, відбувся обмін досвідом роботи та з`явилась 
можливість встановити дружні зв`язки між навчальними закладами 
країн, які взяли участь у конференції. 

҉ Перша науково-практична конференція “Культура миру - 2000”              
за ініціативою Маріїнської гімназії за участі  представників                              
14  асоційованих шкіл ЮНЕСКО України та 27 делегацій  з різних міст 
України. 

҉ Команда Одеської Маріїнської гімназії взяла участь у 16 Всеукраїнській 
конференції учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Модель ідеального 
суспільства за Шевченком: освітні ініціативи ЮНЕСКО задля гармонізації 
відносин у полікультурному світі відповідно до принципів «Нового 
гуманізму», яка відбулась 28-29 листопада 2014 року у Києві. Під час 
творчої сесії «Український проект – молодіжна синквейн - естафета»           
та в ігровій сесії «Україна – Шевченко – ЮНЕСКО» маріїнці проявили 
активність, продемонстрували творчий підхід у вирішенні проблемних 
питань, завдяки чому отримали почесні грамоти та три дипломи 



҉ Всеукраїнська конференція "Метод проектів – шлях                                  
до міжкультурного спілкування".  Одеська Маріїнська гімназія 
приймала у своїх стінах близько 130 делегатів конференції учнів 
асоційованих шкіл ЮНЕСКО України  з 35 різних міст і селищ. 

҉      19-21 лютого  2018 року команда Одеської Маріїнської гімназії взяла 
участь у черговій конференції шкіл ЮНЕСКО «Сталий туризм задля 
розвитку: на шляху до гарантованого споживку, справедливого 
суспільства, надійного збереження планети» та успішно виступила         
під час імітаційної рольової гри «Модель ЮНЕСКО», присвяченій 
проголошеному ООН Міжнародному року сталого туризму задля 
розвитку, яка відбулась у МДЦ «Артек», Україна. За загальним 
результатом команда гімназії посіла друге місце. 

 
 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



Телекомунікаційні проекти 

Прес-центр.       Газета «Мариинские ведомости» 
2010 р. Мюнхен (Німеччина) - Подяка Управи товариства «Україна» за  

          поширення культурних надбань українського народу за кордоном 

2011 р. Премія  «Найкраща інформаційно-насичена газета» XIV 

Міжнародного конкурсу шкільних медіа 

2012 р. Премія «Краща  друкована  газета»  XV Міжнародного конкурсу 

шкільних медіа 

2013 р. Гран-прі «Краще медіа XVI Міжнародного конкурсу шкільних медіа» 

2014 р. Спеціальна відзнака імені голови Національної спілки журналістів  

                України 1997-2012 рр. Ігоря Лубченка «На захисті свободи слова»  

2015 р. Відзнака «За внесок у розвиток освіти»  

2016 р. Гран-прі «Краще медіа» XIX Міжнародного конкурсу шкільних медіа 

2017 р. Премія «Краща шкільна газета» Міжнародного 

конкурсу шкільних медіа 

2018 р. Премія «Краща друкована газета» на Міжнародному 

фестивалі-конкурсі «Прес-весна на Дніпрових схилах»  

2014 р. Спеціальна премія  в номінації «Інтернет-

журналістика та IT» 

2014 р. Переможець в номінації «Літературний твір»  

2015 р. Диплом за участь у квесті «Пам`ять збережемо» 

2015 р. Спеціальна премія в номінації «Журналістська 

робота» 

2016 р. Диплом у номінації «Краще журналістське 

розслідування»    

 

                     



Шкільний Євроклуб 
  

З 2005 року в Одеській Маріїнській гімназії працює шкільний Євроклуб. 
Його мета  - розвиток європейської свідомості учнів та реалізація програми 
«Європейський вибір в освіті»; розвиток політичної активності 
старшокласників, уміння моделювати рішення складних питань сучасності. 

Під час роботи Євроклубу регулярно проводяться : дебати «Україна                
на шляху до ЄС», конкурси , семінари , захист наукових робіт, викладання 
курсу «Євростудії».   

У рамках діяльності учасники та керівники Євроклубу брали участь                   
у роботі міжнародних семінарів: 
- «Україна до шляху до Європейства та євроатлантичної інтеграції»                            

( 15-21 жовтня 2015) 
- Міжнародний фестиваль – форум «Європагрін-2016» ( 27-31 жовтня 2016) 
- «Active Youth are Ukraine’s Future» ( Польша, Новый Сач, 16-20 июля 2017) 

Щорічно в травні команда Євроклубу гімназії бере активну участь                             

у міському святкування Дня Європи. 

 

  



Міжнародний проект «Світ без кордонів» 

З 2009 н.р. Маріїнська гімназія працює за проектом „Світ без кордонів”, 

який було запроваджено міжнародною молодіжною організацією AIESEC.  

Головна мета проекту: 

- Ознайомлення учнів з культурою та традиціями країн-учасників проекту 
- Вільне спілкування іноземними мовами з представниками учасників 

проекту 
- Ознайомлення учнів з існуванням можливостей навчання шляхом 

проведення тренінгів та семінарів за участю успішних представників 
бізнесу, викладачів вищих навчальних закладів. 

- Розвиток організаційних навичок та лідерських якостей школярів шляхом 
проведення навчальних проектів з практичного менеджменту                           
та маркетингу 

- Усвідомлення учнями гострих глобальних проблем в суспільстві                          
та обговорення шляхів їх рішень 

- Мотивація учнів до особистісного та професійного розвитку 
             

  



Проект “Полікультурне суспіл ьство 21 сторіччя”  

У рамках роботи за проектом 

“Полікультурне суспільство           

21 сторіччя” Одеська Маріїнська 

гімназія співпрацює з Фондом 

грецької культури в Одесі.                

Наша команда взяла участь               

у міжнародному конкурсі “Науки 

у Стародавньої Греції”,                        

та представила роботу “Акведук 

Евполіна”. За високий науковий 

рівень, оригінальне вирішення 

задачі, глибоке історичне обґрунтування команда отримала спеціальний 

приз, а наша робота була 

опублікована Грецьким 

Фондом культури в книзі 

призерів конкурсу. 

Одеська Маріїнська 

гімназія підписала договір 

про співробітництво           

та побратимські зв`язки           

з двома навчальними 

закладами Греції: 

Музичною школою міста 

Волос та Об`єднаним 

Ліцеєм міста Комботі. 

Проводиться обмін 

дружніми делегаціями              

та спільна робота                   

за екологічними, 

культурними та науковими 

проектами. 

 

 

 

  



Проект “Міграція та біженці” 

У 2018 році делегація Одеської Маріїнської гімназії відвідала                  

Вільну Вальдорфську школу міста Фрайденштадт, Німеччина.  Ця зустріч 

відбулась в рамках спільного проекту “Міграція та біженці”. Під час поїздки 

гімназисти відвідували уроки, провели свято-презентацію міста Одеси, взяли 

участь у спільному театральному чотиримовному проекті (англійською, 

німецькою, французькою та російською), у пісенному конкурсі                                  

та фольклорному фестивалі. Відвідування міста Страсбург, де маріїнці були 

на засіданні Європейського парламенту та, навіть, поспілкувались                              

з депутатами Європарламенту, стало яскравою сторінкою участі в  проекті. 

У 2019 році в рамках проекту “Міграція та біженці” делегації Вільної 

Вальдорфської школи міста Фройденштадт прибула з візитом у відповідь            

до міста Одеси.  Для гостей міста була підготовлена насичена програма 

заходів. 

Метою проекту став розгляд загострення питання міграції та біженців            

в Європі, співіснування та розвиток релігійних конфесій у Європі та обмін 

культурними заходами. Впродовж проекту учні з Одеси та Фройденштадту 

відвідали концерт української пісні у Філармонії, балет «Лебедине озеро»             

в Одеському національному академічному театрі опери та балету.                       

Для розуміння проблем сьогодення необхідно було поринути в історію 

питання еміграції та релігії. Учні відвідали екскурсію “Храми Одеси”                        

та підготували презентації на тему релігійних конфесій. 

Щоб оцінити проблему з іншого боку, було створено спільний 

театрально-музичний чотиримовний проект “Touch!”.  Метою 

мультикультурного проекту є навчити учнів розуміти менталітет різних 

культур, поважати цінності і традиції інших народів, уявити можливості 

інтеграції в інших країнах. Важливою складовою проекту є творчі елементи, 

що стимулюють обопільне навчання і збагачення життєвих навичок учнів 

двох країн з одночасним розвитком індивідуальних творчих здібностей.                

Під час перебування в Одесі представники німецької делегації взяли участь            

в освітньому процесі та разом з учнями Одеської Маріїнської гімназії 

показали якісні знання з математики, фізики, історії та іноземних мов. 

У рамках проекту учні Одеської Маріїнської гімназії та Вільної 

Вальдорфської школи відвідали стрілково-спортивний клуб. Впродовж 

екскурсії учні взяли участь в обласному етапі змагань до  річниці клубу.               

Учні Одеської Маріїнської гімназії провели гру “Що? Де? Коли?”.                   



Питання були складені з  таких тем: література, живопис, кінематограф, 

музика, географія, фразеологія. Метою гри була перевірка ерудиції та логіки 

мислення, з чим учні чудово впоралися. За відгуками наших німецьких гостей 

інтелектуальна гра настільки вразила, що вони вирішили запозичити ідею            

й провести подібну гру у себе на батьківщині.  

Проект “Міграція та біженці” надав учням безцінний досвід спілкування 

з носіями мови, можливість вивчити самобутню культуру півдня України, 

мешкаючи безпосередньо у родинах, а також відвідати багато мальовничих 

місць. 

 

 

 

 

 



Міжнародний проект 
 «Система освіти Франції та України.  

Сучасність та перспективи» 
Одеська Маріїнська гімназія – заклади освіти округу Єндр 

(Франція) 
 

У 2016 році Одеська Маріїнська гімназія встановила дружні зв’язки                       

з навчальними закладами деяких міст округу Єндр (Франція), а саме: 

- Школою Франсуа Рабле міста Пуансоне 
- ліцеєм Жана Жіроду, міста Шатору 
- Ліцеєм П’єра і Мар Кюрі міста Шатору 
- Сільськогосподарським ліцеєм «Naturapoli» міста Шатору 
- Професійним ліцеєм Шатонеф міста Аржантон сюр Крез 
- Коледжем Жана Моне міста Шатору 

 
Проект створено з метою розвитку педагогічного партнерства молодіжної   

та дитячої дипломатії, популяризації України як держави, її культури, традицій, 

її прагнення до миру та співробітництва. 

В ході проекту учні і вчителі гімназії двічі відвідали Францію та двічі 

приймали делегації з навчальних закладів французьких міст. Під час поїздок 

члени делегацій проживали в родинах.  

Це дає додаткову можливість 

практикувати мову, ближче 

познайомитись з життям та традиціями 

родини, встановити тісні дружні зв’язки. 

Під час останнього візиту нашу делегацію 

приймали мери міст Шатору та Пуансоне. 

Маріїнці взяли участь у церемонії 

святкування Дня Примирення                       

(День закінчення Першої світової війни).   

Робота за даним проектом продовжується. Це дуже цікаво для нас і наших 

французьких друзів. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Проект «1 000 000 за посмішку» 

Проект діє з 2004 року 
Цільові групи: учні 5-11 класів 

Проблема: зближення культур, розвиток творчих 
здібностей. Знайомство з літературними жанрами - гумор, 
пародія, фейлетон    

Опис форм організації роботи: телекомунікаційний 
проект, спрямований на створення гумористичних творів 
художнього та літературного напрямків 

Результати:  Альманах гумористичних робіт.  Участь у міжнародних 
культурних фестивалях 

 
     

 

Проектна робота – це один з найрезультативніших методів навчання           

та виховання всебічно розвинутої особистості. Саме запровадження цього 

методу дозволяє виховувати громадянина України, який шанобливо 

ставиться до культури інших країн та пропагує українську культуру та традиції 

за кордоном. Метод проектів мотивує вчителів і учнів на здобуття знань               

у тісному зв’язку реальною життєвою практикою. Робота продовжується… 


