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Міжнародна діяльність 
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними закладами, освітніми 

установами та громадськими організаціями 

 
№ 

з/п 
Назва фонду, організації Термін дії 

угоди 

Заходи Очікувані 

результати 

діяльності 

Координатор 

Назва заходу Термін 

проведення 
1. Казахський гуманітарно- 

юридичний університет 

м .Астана (Казахстан) 

2015 Організація та участь у 
конференціях 

Протягом 
року 

Організація та 
участь у 

конференціях; 

матеріали 

конференцій 

Кузьменко В.В., 
Слюсаренко Н.В. 

2. Університет Опольського, 
кафедра соціальної 

комунікації (Польща) 

2015 Проведення спільних 
наукових досліджень 

Протягом 
року 

Дослідження 
соціальної 

комунікації в 

процесі 

безперервної 

освіти вчителів 

Голобородько Є.П. 

3. Державний заклад освіти 
«Середня школа № 70 імені 

Л.М.Гурт’єва» м.Мінськ 

(Бєлорусь) 

2012-2015 Проведення науково- 
методичних семінарів 

для керівників 

експериментальних 

ЗНЗ  (в режимі он- 

лайн) 

Протягом 
року 

Сприяння 
реалізації 

науково- 

методичної 

проблеми області, 

наукової теми 

кафедри 

Кузьміч Т.О., 
Назаренко Л.М. 

4. Гімназія «Maksima» м.Рига 
(Латвія) 

2012-2015 Проведення науково- 
методичних семінарів 

для керівників 

експериментальних 

ЗНЗ  (в режимі он- 

лайн) 

Протягом 
року 

Сприяння 
реалізації 

науково- 

методичної 

проблеми області, 

наукової теми 

кафедри 

Кузьміч Т.О., 
Назаренко Л.М. 
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5. Мінський міський інститут 
розвитку освіти (Бєларусь) 

2017 Організація  та участь 
у конференціях, 

наукові публікації 

2015 Матеріали 
конференцій, 

збірки  наукових 

публікацій 

Назаренко Л.М., 
Кузьміч Т.О. 

6. Національний інститут 
освіти, 

м. Мінськ (Бєларусь) 

2017 Організація  та участь 
у конференціях, 

наукові публікації 

2015 Матеріали 
конференцій, 

збірки  наукових 

публікацій 

Назаренко Л.М., 
Кузьміч Т.О. 

7. Державний заклад освіти 
«Гімназія №1 імені 

Ф.Скоріни м. Мінська 

(Бєларусь) 

2017 Організація  та участь 
у вебінарах 

2015 Спільна програма 
факультативного 

курсу 

Сагач Г.М. 
Кузьміч Т.О. 

8. Міжнародна академія 
богословських наук 

2015 Організація та участь у 
конференціях 

Протягом 
року 

Організація та 
участь у 

конференціях 

Матеріали 

конференцій 

Сагач Г.М. 

9. Міжнародна культурна 
освітня асоціація гуманної 

педагогіки 

До 2020 Участь у спільних 
заходах 

21-24.03 
педагогічні 

читання 

м. Грозний, 

01.02 – 

01.04 

м. Херсон 

Робота 
ресурсного 

центру 

Комінарець Т.В. 

10. Корпус Миру США в 
Україні 

до 2017 Навчальні заняття в 
період проведення 

курсів підвищення 

кваліфікації вчителів 

англійської мови 

Лютий, 
квітень, 

травень, 

версень, 

жовтень, 

листопад 

Підвищення рівня 
фахової 

майстерності 

володіння 

англійською 

мовою 

Гора Т.В. 
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11. Британська Рада в Україні З 1993  до 
2015 

Семінар-тренінг 2012-2015 Поширення 
досвіду 

використання 

автентичних 

матеріалів та 

інтернет-ресурсів 

Британської Ради; 

удосконалення 

навичок та умінь 

організації 

рефлексії і 

зворотнього 

зв’язку вчителів 

та тренерів- 

викладачів 

Гора Т.В. 

12. Гете-Інститут України 2013-2015 Проект підготовки 
DAF мультиплікаторів 

України 

2013-2015 Підготовка 
мультиплікаторів 

в Україні 

Вострікова В.В. 

13. «Французький Альянс» 2014 – 2015 Лекції, практичні 
заняття, семінари 

Лютий, 
жовтень 

Підвищення 
фахової 

майстерності 

вчителів 

французької мови 

Несін Ю. М., 
Бано С., 

Медісі Ф. 

14. Міжнародний форум 
«Чисте місто. Чиста ріка. 

Чиста планета» 

2015 Форум Листопад Учителі 
природничо- 

математичних 

дисциплін, 

співробітники 

кафедри 

Одайник С.Ф., 
Мазаєва К.В. 
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10.2. Розробка і реалізація міжнародних програм та проектів 
№ 

з/

п 

Назва проекту Термін роботи Керівник проекту Заходи з реалізації проекту Координатори 

Назва заходу 
1. Україно-австрійський 

проект «Формування 

компетенцій з 

проектного 

менеджменту для 

інноваційного розвитку 

шкіл для керівників 

шкіл України» 

2014-2015 Університет менеджменту 
освіти. 

Франц Фрех – тренер 

проекту, 

Гудрун Пайнсі – 

координатор проекту 

 

 
 

-навчально-методичні 

семінари; 

 
-навчально-методичний 

посібник 

Жорова І.Я., 
Назаренко Л.М. 

2. Intel ® Навчання для 
майбутнього 

2004-2015 Нанаєва Т.В., директор 
освітніх програм корпорації 

Intel в Україні 

–курси підвищення 
кваліфікації; 

–семінари, тренінги; 

–конкурс проекту (обласний 

етап); 

-Хмарні технології (курс за 

вибором) 

Ізотова Г.М. 

3. Фінансова грамотність 2012-2019 Смовженко Т.С., доктор 

економічних наук 

–тренінги; 
–міжрайонний семінар «Роль 

курсів за вибором у формува- 

нні фінансової культури учнів 

ЗНЗ»; 

–розширення мережі закладів; 

- експериментального 

впровадження 

Філончук З.В. 

4. Українсько-польський 
проект «Уроки з 

підприємницьким 

тлом» 

2015 Інститут інноваційних 
технологій і змісту освіти 

Міністества освіти і науки 

України 

- семінари-тренінги; 

- курси підвищення кваліфікації 

Мазаєва К.В., 

Філончук З.В. 

5. Програма всебічного 
розвитку дитини «Крок 

за кроком» 

2012-2015 Софій Н.З., директор ВФ 
«Крок за кроком» 

Семінари-тренінги, 
сертифікація вчителів, які 

працюють за програмою 

«Крок за кроком» 

Стребна О.В. 
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6. Програма «Школа як 
осередок розвитку 

громади» 

2012-2015 Ворон М.В., координатор 
програми 

Курси підвищення 
кваліфікації, семінари- 

Стребна О.В., 
Єлігулашвілі М.С. 

7. Родинно-сімейне 
виховання  учнів 

«Родинна твердиня» 

2015 Каргін О.В., кандидат 
педагогічних  наук, голова 

Всеукраїнської суспільної 

організації «Міжнародний 

шкільний проект» 

Семінари-тренінги для 
педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних 

та позашкільних закладів 

Жорова І.Я., 
Гусь Т.Й. 

8. Фахове вдосконалення 
вчителів іноземних мов 

2011-2015 Іваніщева В.О., менеджер 
проектів з англійської мови 

Курси підвищення 
кваліфікації, семінари- 

тренінги 

Гора Т.В. 

9. Викладання 
англійської як 

іноземної мови 

1999-2015 Гриценко Ж.П., керівник 
програми подальшої служби 

волонтерів 

Курси підвищення 
кваліфікації, семінари- 

тренінги 

Гора Т.В. 

10. Викладання 
французької як другої 

іноземної мови 

Протягом 
року 

Бано С., директор 
«Французького Альянсу», 

Медісі Ф., викладач 

французької мови 

Курси підвищення 
кваліфікації, семінари 

Несін Ю.М. 

 

 
 
 


