
Проект «Асоційовані школи ЮНЕСКО» 

(ПАШ ЮНЕСКО)  

 

Форма щорічного звіту для мережі 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО 

  

Ця форма має бути заповнена, призначеною школою особою 

відповідальною за виконання Проекту. Мають бути додані 

результати, які досягла школа, а також найкращі фотографії, 

що ілюструють активність упродовж року. Ця форма має 

бути повернута до закінчення навчального року  

національному координатору  ПАШ або в Національну 

комісію ЮНЕСКО, але ні в якому разі безпосередньо до 

Штаб-квартири ЮНЕСКО. 

Організація Об`єднаних 

Націй з питань освіти,       

 науки  і культури 

Ассоційовані школи 

ЮНЕСКО 

 

     Звіт навчальний рік: 2019-2020 

                                                        Країна: Україна 

 

1. Дані про відповідального за реалізацію ПАШ ЮНЕСКО у вашій школі 

       Пані  Делікатна Наталія Миколаївна (заступник директора з навчально-

виховної роботи) 

 

2. Дані про школу 

Назва: Спеціалізована школа №80 з поглибленим вивченням англійської мови 

міста Києва 

Тип: Початковий і середній                    

Повна адреса: вулиця Бульвар Дружби Народів, 12-Б             

Поштовий код: 01103                     

Місто: Київ                          

Район: Печерський 

Телефон: (044) 529-45-63    Факс: 529-45-63 

E-майл:  sch80@i.ua 

ВЕБ-сайт: sch80.kiev.ua 

Участь учнів у діяльності ПАШ ЮНЕСКО: 

Вікова  група: від 15 до 18 років                       

Кількість дівчат: 67 \ Кількість хлопців: 56 

 

 

 

 



3. Діяльність  

    Яку навчальну тему  ПАШ  ЮНЕСКО ваш заклад  обрав для діяльності в цьому 

році ? 

    Інші країни і культури (міжкультурне  взаємозбагачення)     

    Людина і довкілля 

    Назви пріоритетних проектів ПАШ, в яких школа брала участь: 

1. 20.11.2019р.–Міська учнівська конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО, 

присвячена 60-річчю прийняття Декларації прав дитини і 30-річчю 

підписання Конвенції про права дитини (заступники директора з НВР Носач 

І.Я., Делікатна Н.М. та учні 10-А класу Мубаракшина М, Сисоєва Д.) 

 

         

 

2. 05.12.2020р. – Всеукраїнський молодіжний екологічний форум 

«GreenMindgeneration» в рамках роботи в проекті «Компола» (заступник 

директора Носач І.Я., учні 6-х, 10-х класів Василевська Н., Мерталібов Д., 

Лисюк В., Туменко А., Туру М.)   

 

 

 



3.  Дводенна сесія Європейського молодіжного парламенту України на базі 

спеціалізованої школи №118 «ВСЕСВІТ» (заступник директора з НВР 

Носач І.Я., учні 10-х класів Лисюк В., Ремез К., Василевська Н., Жиліна А.) 

            

 

У яких сферах ви працювали над виконанням проекту? 

- Виступи, презентації, пов‘язані з темами виступів; 

- співробітництво з школами/коледжами в іншій країні – Приватна академія 

Незалежності (Мюнхен, Німеччина), не належить до ЮНЕСКО; 

-  святкування Міжнародних Днів, Років чи Десятиріч, які відзначає ЮНЕСКО 

і ООН.  

 

Перелік заходів: 

Під час уроків 

1. Всесвітній день Миру (виставка книг, стінгазет, концерт)   

2. Міжнародний день перекладача (круглі столи для учнів, конкурс на кращий 

переклад) 

3. День українського козацтва (спортивні конкурси) 

4. День ООН(дискусійний клуб учнів) 

5. Міжнародний день толерантності (конкурси, круглі столи) 

6. День Соборності та Свободи України(концерт з презентаціями проектних 

робіт учнів) 



7. Всесвітній день безпеки Інтернету (майстер-класи вчителів інформатики) 

8. Міжнародний день рідної мови (конкурс читців, концерт, круглі столи) 

9. Міжнародний жіночий день (стінгазети, концерт) 

10. Всесвітній день авіації та космонавтики (стінгазети) 

11. Міжнародний день землі (стінгазети, екскурсія «Екологічна стежка») 

12. Всесвітній день книги і авторського права (виставка книг, літературні 

вікторини) 

13. День матері (концерт)    

14. День Європи (круглі столи, уроки-мандрівки, уроки-конференції)   

    Позаурочні заняття ( позашкільна робота) 

1. Всесвітній день здоров`я (спортивні конкурси і змагання) 

 

     Нам вдалось включити у наш річний шкільний план заходи, пов‘язані з 

глобальним завданням щодо забезпечення якісної освіти шляхом впровадженню 

у школі сучасних навчально-виховних та управлінських технологій, підвищення 

педагогічної майстерності педагогічних працівників; запровадження новітніх 

інформаційних технологій у навчальний процес, створюючи інформаційно-

навчальне середовище; приведення наявної матеріальної бази у відповідність до 

проекту і забезпечення програмного, стабільного функціонування освітньої 

установи; вирішення на рівні органів місцевого самоуправління питання 

цільового фінансування для поповнення навчально-матеріальної бази школи. 

      Щоб допомогти нам зібрати найкращий досвід асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО у розрізі   якісної освіти, будь ласка, зазначте ваш(і) проект(и) 

минулого року і його(їх) результат(и):    

1. Співпраця з благодійною громадською організацією «Союз Антропос – 

заради дітей цього світу» - приїзд засновника організації Ханса-Вольффа 

Графа проведення круглих столів для учнів 7-8 класів «Я-лідер», учнів 9-

11 класів «Моє майбутнє».  

2. Співпраця з службою німецької економіки з міжнародного 

співробітництва «SES» - приїзд старшого експерта Барбари Хелінге та 

проведення семінарів та work-shops з вчителями та учнями.  

3. Співпраця з Приватною академією Незалежності (Мюнхен, Німеччина) – 



вебінар «Особистісне вільне мислення» 

4. Співпраця вчителів німецької мови з Українсько-німецьким культурним 

Центром, Гете-інститутом та видавництвом «Hueber» – методичні семінари, 

вебінари. 

5. Співпраця вчителів англійської мови з видавництвом «Pearson Education» та 

«Dinternal Book» - методичні семінари, вебінари. 

Чи задоволені ви результатами? Дуже задоволені 

5. Труднощі / Допомога 

Чи зустрічалися ви з труднощами ? Так, а саме мовний бар’єр для учнів. 

Чи отримували ви допомогу?  Ні     

    Чи організовували ви співробітництво на місцевому рівні (інші школи, 

місцева   влада, приватний сектор тощо)?  Так (школи району) 

    Чи організовували ви збір коштів (фонди) з метою фінансування ваших 

проектів на цей   рік?  Ні 

6. Результати 

    Стисло зазначте вплив проекту на: 

    Учнів:  чи помітили ви зміни у відношеннях ваших учнів (т.б. більш 

толерантні, уважні,  доброзичливі тощо) ? Так     

— Якщо помітили, то що саме? Учні стали більш уважними, доброзичливими, 

сміливими під час презентації себе та своєї роботи.  

— Яку діяльність вони більше виявляють (дослідницьку, роботу в групах, 

комунікативність)?Робота в проектній діяльності та спілкування з носіями 

мови спонукали учнів саме до дослідницької роботи та роботи в групах.  

Учителя ПАШ  і відповідальний за проект: Які аспекти виконання Проекту 

є для вас особливо цікавими? Особливо цікавим є роль вчителя як 

фасілітатора для учня. 

У якій сфері ви можете долучити до роботи в Проекті ваших колег та/або не з 

числа вчителів вашої школи  і чи зможете ви поділитися своїм досвідом? У 

сфері проектної діяльності. 

Батьки і громадськість (стисло зазначте вплив вашої громадськості на вашу 

діяльність ПАШ ЮНЕСКО) Допомога батьків дітям у дослідницькій 

діяльності. 



Міністерство освіти чи інші державні установи вашої країни: ------ 

7. Висвітлення діяльності в проекті асоційованих шкіл ЮНЕСКО 

    Зазначте, як ви висвітлюєте вашу участь у  ПАШ ЮНЕСКО (дошка об‘яв, 

веб-сайт  тощо)? Стенд ЮНЕСКО, сайт школи. 

  Що ви пропонуєте для підвищення популярності вашої роботи? Більше 

висвітлювати роботу ЮНЕСКО в інтернеті. 

      Зазначте зв‘язки з засобами масової інформації, організованим  за вашою 

участю: преса, радіо, телебачення (якщо можливо, підтвердить): ----- 

 

8. Відношення з Національним координатором ПАШ 

    Чи були ви в контакті з вашим Національним координатором ПАШ 

ЮНЕСКО? Ні 

 

9. Участь у конференціях ПАШ ЮНЕСКО 

    Чи брала ваша школа участь на національних, регіональних і/чи міжнародних 

зустрічах, організованих в рамках ПАШ ЮНЕСКО?  Ні 

           

10. Подальші проекти 

Зазначте ваші плани на майбутній навчальний рік: 

Продовжити роботу в зазначених проектах (організація «Союз Антропос – 

заради дітей 

цього світу», служба «SES», Приватна академія Незалежності (Мюнхен, 

Німеччина), Українсько-німецький культурний Центр, Гете інститут, 

видавництвот «Hueber»,  видавництво «Pearson Education» та «Dinternal Book», 

Французький інститут в Україні та робота над проектом «Бібліотека-медійний 

центр». 

 

 

Заступник директора з НВР                   Делікатна Н.М.                        30.06.2020р. 

 

 


