
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №80 

Міжнародне співробітництво за 2021 календарний рік 

1. Співробітництво із зарубіжними закладами освіти 

№ 

з/п 

Заклад освіти Зарубіжний заклад 

освіти 

(назва закладу освіти 

укр. мовою, посилання 

на вебсайт закладу 

освіти) 

Термін дії 

угоди про 

співпрацю 

Напрями співпраці 

(проведені заходи) 

Польща, м. Ченстохова  

1. Спеціалізована 

школа №80 

Вища Школа 

Лінгвістична 

(www.wsl.edu.pl) 

2021-2022 Вебінар «Техніки 

коучінгу в освітній 

практиці» 

(13.05.2021р.) 
 

2. Співпраця з міжнародними громадськими організаціями та 

дипломатичними представництвами 

Благодійна громадська організація «Союз Антропос - заради дітей цього 

світу» (Мюнхен, Німеччина) (http://www.anthropos-ev.de) 

№ Заклад  

освіти 

Напрямки 

співпраці 

Спільні заходи  

 

1. Спеціалізована 

школа №80 

Проведення 

круглих столів, 

семінарів-

практикумів, 

тренінгів за 

участю 

засновника 

організації  Ханса-

Вольффа Графа 

(дистанційно) 

Вебінари: 

1.«Від мрії до здійснення або мистецтво 

бажаних змін» (18.02.2021р.) 

2.«Впевненість у собі та довіру до змін 

світу»(19.03.2021р.) 

3.«Як вчитися на помилках?» 

(15.04.2021р.) 

4.«Життя в умовах пандемії. Подолання 

страхів» (27.04.2020р.) 

5.«ITP–Індивідуальна транссистемна 

психологія» (12.05.2021р.) 

Центр німецької культури «Відерштраль» ( https://www.widerstrahl.org)  

2. Спеціалізована 

школа №80 

Круглі столи, 

семінари-

практикуми, 

вебінари, онлайн 

консультації 

Онлайн консультації та вебінари з 

експертом SES Барбарою Хелінге 

(протягом року) 

Французький інститут в Україні ( https://institutfrancais-ukraine.com) 

3. Спеціалізована 

школа №80 

Круглі столи, 

семінари-

Участь вчителів французької мови у 

заходах інституту та учнів 5-6 класів у 

https://www.wsl.edu.pl/


 

3. Участь у міжнародних проектах та програмах 

№ Міжнародний проєкт, 

міжнародна програма 

(посилання на вебсайт) 

Заклад освіти, 

який бере 

участь у 

міжнародному 

проєкті, 

програмі 

Мета 

міжнародного 

проєкту, програми 

Заходи щодо 

реалізації 

проєкту, 

програми, 

проведені у 2021 

році 

1. DCE SCHOOL PROJECT 

(Освіта з цифрового 

громадянства) 

 (Сполучені Штати 

Америки) 

Спеціалізована 

школа №80 

Мета даного 

проєкту – 

розширення прав і 

можливостей дітей 

за допомогою 

освіти або 

придбання навичок 

для навчання та 

активної участі в 

цифровому 

суспільстві. 

Методичні 

семінари для 

вчителів школи, 

вебінари 

 (протягом року) 

2. Пірсон Ед’юкейшн (Велика 

Британія) 

(https:elt.dinternal.com.ua) 

Спеціалізована 

школа №80 

Створено спільно з 

вчителями системи 

для викладання 

англійської мови 

на базі НМК 

видавництва 

Пірсон для учнів 

молодшої, 

середньої та 

старшої школи; 

Методичні 

семінари для 

вчителів школи, 

вебінари Пірсон з 

видачою 

сертифікату, 

участь вчителів у 

конференції, 

надання школі 

звання 

практикуми, 

вебінари 

«Французьких цифрових мальованих 

історіях» (12.11.2021р.),  «Годині казок» 

(27.11.2021р.)  

 

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID)  

(https://www.usaid.gov/uk/ukraine) 

4. Спеціалізована 

школа №80 

Вебінари, онлайн 

консультації в рамках участі 

у проєкті 

Участь у проєкті 

«Сприяння активній участі 

громадян у протидії 

корупції в Україні «Гідна 

Україна»  

 

Посольство Австрії в Києві  

(https://www.bmeia.gv.at/uk/posolstvo-avstriji-u-kijevi) 

5. Спеціалізована 

школа №80 

Круглі столи, семінари-

практикуми, вебінари, 

конкурси 

Онлайн конкурс читців 

німецької поезії серед учнів 

5-х класів «Litara» 

(грудень 2021р.) 



забезпечення 

необхідною 

документацією, 

методичними 

матеріалами, 

наочністю. 

«Навчальний 

заклад-партнер 

Пірсон (Велика 

Британія)» 

(протягом року) 

3. Go Camp – літній мовний 

табір 

(https://gocamps.com.ua) 

Спеціалізована 

школа №80 

Виховання 

розвиненого та 

всебічно 

освіченого 

покоління 

свідомих громадян 

України,  здатних 

до навчання 

впродовж життя і 

готових до 

викликів XXI 

століття 

Онлайн тренінги 

для вчителів, 

методичні 

матеріали, 

активності та 3 

проектні роботи 

(червень 2021р.) 

4. Проєкт «Вивчай та 

розрізняй: інфомедійна 

грамотність» 

(в партнерстві з IREX (Рада 

міжнародних наукових 

досліджень та обмінів) 

(https://www.irex.org) 

Спеціалізована 

школа №80 

Проєкт 

розроблений 

спільними 

зусиллями  

Міністерства 

освіти і науки 

України, IREX 

(Рада міжнародних 

наукових 

досліджень та 

обмінів), 

українською 

громадською 

організацією 

Академією 

української преси 

та за підтримки 

Посольства США в 

Україні та прагне 

забезпечити 

наступне 

покоління 

споживачів засобів 

масової інформації 

навичками 

критичного 

мислення та 

здорового 

скептицизму.  

 

Тренінги вчителів 

української мови, 

мистецтва та 

історії з 

подальшим 

ознайомленням 

інших вчителів 

школи 

(протягом року) 



5. Проєкт «Розвиток культури 

демократії в педагогічній 

освіті в Україні, Норвегії та 

Палестині» 

(Україна-Норвегія) 

Спеціалізована 

школа №80 

Проєкт 

розроблений 

спільними 

зусиллями 

Університетського 

коледжу південно-

східної Норвегії та 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

 М.П. Драгоманова 

та прагне 

підвищити якість 

педагогічної освіти 

України, Норвегії 

та Палестини через 

розвиток 

демократичної 

культури у 

викладанні. 

Тренінги для 

адміністрації 

школи з 

подальшим 

ознайомленням 

інших вчителів 

школи 

(протягом року) 

6. Проєкт «Демократична 

школа: Формування та 

оцінювання громадянських 

компетентностей» 

(Україна-Норвегія) 

(https://www.schools-for-

democracy.org) 

Спеціалізована 

школа №80 

Проєкт 

спрямований на 

розробку 

педагогічних 

практик із 

розвитку 

громадянських 

компетентностей 

як наскрізних, та їх 

інтеграції в 

освітній процес та 

їх оцінювання. 

Семінари, 

тренінги, онлайн 

консультації, 

вебінари для 

вчителів з 

тренерами 

проекту 

(протягом року) 

7. Проєкт «Попередження 

торгівлі людьми шляхом 

формування життєвих 

компетентностей дітей» 

 

Спеціалізована 

школа №80 

Проєкт 

розроблений 

спільними 

зусиллями 

Представництва 

Міжнародної 

організації з 

міграції (МОМ) в 

Україні, ВБО 

Українського 

фонду 

«Благополуччя 

дітей» та за 

фінансової 

підтримки 

Міністерства 

Інтерактивні 

заняття для 

вчителів 

початкової школи 

(протягом року) 



міжнародних справ 

Канади 

8. Компанія «Albion 

Education» 

(https://albioneducation.com) 

 

Спеціалізована 

школа №80 

Безкоштовна 

розмовна практика 

з носіями мови. 

Вебінари, 

скайпконференції 

для учнів та 

вчителів школи 

(протягом року) 

9. Goethe-Institut Ukraine 

(https://www.goethe.de/ins/u

a/uk/index.html) 

Спеціалізована 

школа №80 

Створено спільно з 

вчителями системи 

для викладання 

німецької мови для 

учнів молодшої, 

середньої та 

старшої школи; 

забезпечення 

необхідною 

документацією, 

методичними 

матеріалами, 

наочністю. 

Методичні 

семінари для 

вчителів школи, 

вебінари, 

міждисциплінарні 

проекти 

(протягом року) 

10. Французький Інститут в 

Україні 

(https://institutfrancais-

ukraine.com) 

 

Спеціалізована 

школа №80 

Створено спільно з 

вчителями системи 

для викладання 

французької мови 

для учнів 

молодшої, 

середньої та 

старшої школи; 

забезпечення 

необхідною 

документацією, 

методичними 

матеріалами, 

наочністю. 

Методичні 

семінари для 

вчителів школи, 

вебінари 

(протягом року) 

11. ENGin в Україні 

(https://uk.enginprogram. 

org) 

Спеціалізована 

школа №80 

Програма поєднує 

українських 

студентів з 

англомовними 

однолітками для 

безкоштовної 

онлайн практики 

спілкування та 

міжкультурного 

зв’язку.  

Онлайн 

спілкування учнів 

8-11 класів з 

однолітками з 

англомовних 

країн. 

 

 

https://uk.enginprogram/


5. План заходів Асоційованих шкіл  ЮНЕСКО на 2022 р. 

№ Дата Захід Рівень 

(всеукраїнський, 

загальноміський) 

Місце проведення 

1. 25.01.22р. День Соборності та 

Свободи України 

Квест для учнів 4-5-х 

класів  

«Сторінками історії 

України» 

Загальношкільний Спеціалізована 

школа № 80 

2. 05.02.22р. Всесвітній день 

безпеки Інтернету 

Презентація для учнів 

молодшої школи 

«Корисний та шкідливий 

інтернет» 

Загальношкільний Спеціалізована 

школа № 80 

3. 15.03.22р. Фестиваль європейських 

держав «Діалог держав – 

партнерство в освіті» 

Загальношкільний Спеціалізована 

школа № 80 

4. 22.03.22р. Всесвітній день водних 

ресурсів 

Круглі столи, диспути та 

екскурсії до музею води 

Загальношкільний Спеціалізована 

школа № 80 

5.  Вересень 

місяць 

Участь у освітянських  

заходах проекту 

«Сприяння активній 

участі громадян у 

протидії корупції в 

Україні «Гідна Україна» 

за підтримки  

Агенції США з 

міжнародного розвитку 

(USAID) 

Загальношкільний Спеціалізована 

школа № 80 

6. 21.09.22р. Всесвітній День миру 

Презентації, плакати та 

заходи по класам. 

Загальношкільний Спеціалізована 

школа № 80 

7. 24.10.22р. Міжнародний День ООН 

Постери та презентації 

для учнів 7-11 кл. 

 

Загальношкільний Спеціалізована 

школа № 80 

8. 16.11.22р. 

 

Міжнародний день 

толерантності 

              Тренінг 

   «Всі різні – всі рівні» 

15.11 

  
1600 

  

       Інтерактивна гра 

«Толерантність об’єднує»  

Тренінг 

«Планета толерантності: 
мистецтво жити гідно» 

 

 

Загальношкільний Спеціалізована 

школа № 80 

9. 21.11.22р. Міжнародний день Загальношкільний Спеціалізована 



 голодомору 

Виставка-перегляд 

«Голодомор очима 

письменників України» 

(шкільна бібліотека) 

Тематичні уроки пам’яті, 

бесіди, відео-уроки 

«І запалали свічки пам’яті 

та скорботи», «Були 

колись страшні часи», 

«Жнива скорботи» 

школа № 80 

10. 01.12.22р. 

 

Всесвітній день боротьби 

зі СНІДом 

Захід для учнів 9-11 

класів 

  «СНІД: подумай про 

майбутнє і обери життя» 

Конкурс малюнків та 

плакатів «СНІДу-НІ!» 

Загальношкільний Спеціалізована 

школа № 80 

11. 05.12-

09.12. 

2022р. 

Хакатон "Фестиваль 

проектів: 

"Пам’ятники ЮНЕСКО в 

Україні" 

Загальношкільний Спеціалізована 

школа № 80 

 

 

 

 

 

      Директор школи                                                       Наталія МАКСИМОВА 


