
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними 

закладами, освітніми установами та громадськими організаціями 

№ 

з/п 

Заклад, установа, 

фонд, програма, 

проект 

Відповідальні  
Період 

співпраці 

Тема (назва) програми (проекту) 

напрям співпраці 

1 Інститут «Ткума» - 

Український 

інститут вивчення 

Голокосту 

Митрофаненко 

Ю.С. 

Протягом 

року 

Історія єврейського народу в 

Україні 

2 Корпорація Intel Скрипка Г.В. 

Буртовий С.В. 

Голодюк Л.С. 

Литвиненко 

О.В. 

Протягом 

року 

Освітні програми Intel в Україні 

3 Україський проект 

«Якість освіти» 

 

Впроваджен-

ня програми в 

освітній 

простір 

області 

Литвиненко 

О.В. 

 

4 Університет 

банківської справи 

Національного банку 

України 

Богданова 

О.П. 

2012-2019 

роки 

Сприяти впровадженню 

Міжнародного проекту USAID/ 

FINREP - II «Розвиток 

фінансового сектору» щодо 

впровадження у навчально-

виховний процес курсу 

«Фінансова грамотність» 

5 ArengukoostööProgra

mm 

(EstonianDevelopmen

tCooperation)  

Міністерство 

закордонних справ 

Естонії 

Чала М.С. 2016 Україно-естонський проект 

Міксіке 

Мета: «Упровадження та 

розвиток онлайн- навчання в 

навчальних закладах України, 

налагодження зв’язків та 

комунікації між педагогами та 

учнями  різних країн» 

6 КЗ ЛОР «Львівський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

українсько-

польський проект 

«Шкільна академія 

підприємництва» 

Гельбак А.М. 

Митрофа-

ненко Ю.С. 

2013-2016 Шкільна академія 

підприємництва 

7 Міжнародний фонд 

«Відродження» 

Жосан О.Е. 2014-2015 Підготовка аналітичних 

матеріалів з проблем 

реформування освітньої 

політики, проведення круглих 

столів 

 

  

http://vm.ee/en
http://vm.ee/en
http://vm.ee/en


 

Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів 
№ 

з/п 
Назва програми /проекту Завдання Відповідальні 

1 Програма Іntel® «Навчання 

для майбутнього» 

Навчання за програмою 

педагогів області 

Литвиненко О.В. 

2 Програма Intel® «Шлях до 

успіху» 

Курс «Комп’ютерні 

технології для місцевої 

спільноти» 

Курс «Комп’ютерні 

технології для майбутньої 

професія» 

Впровадження програми в 

освітній простір області 

Чала М.СМ. 

 

3 Міжнародний проект 

USAID/FINREP - II 

«Розвиток фінансового 

сектору» за темою «Науково-

методичні засади 

впровадження фінансової 

грамотності в навчально-

виховний процес навчальних 

закладів» 

Організаційно-методичний 

супровід впровадження 

варіативного курсу «Фінансова 

грамотність», курсів за вибором 

для учнів початкової школи 

«Фінансова абетка», «Фінансова 

арифметика», «Фінансова 

поведінка», учнів основної 

школи «Родинні фінанси», 

«Фінансово-грамотний 

споживач», «Фінансова 

культура», «Прикладні 

фінанси», «Економіка і 

фінанси» та спецкурсів з 

фінансової грамотності для 

підвищення кваліфікації 

педагогів початкової і основної 

школи, курсу для батьків 

«Відкриті родинні студії. 

Фінансова мудрість родинної 

педагогіки» на базі 

загальноосвітніх навчальних 

закладів І-ІІI рівнів акредитації  

Богданова О.П. 

4 Шкільна академія 

підприємництва 

Розвиток підприємливості та 

ініціативності на уроках 

неекономічного циклу 

Гельбак А.М. 

Митрофаненко Ю.С. 

5 Україно-естонський проект 

Міксіке 

Впровадження проекту в освітній 

простір області 

Чала М.С. 

 

6 Міжнародний проект 

ПРООН/ЮНЕЙДС 

«Сприяння просвітницькій 

роботі «рівний-рівному» 

щодо здорового способу 

життя в Україні» 

Проведення тренінгів для 

педагогічних працівників 

області, консультування з 

питань впровадження програми   

Павлюх В.В. 

Чебоненко В.Ф. 

7 Міжнародний фонд 

«Відродження» 

Основи програмування Python Червонець І.В. 

Місюня Л.В. 

 

8 Всеукраїнська громадська 

організація інвалідів 

«Правозахисна спілка 

Проведення спільних заходів Місюня Л.В. 

 



інвалідів» 

9 Український науково-методичний 

центр практичної психології і 

соціальної роботи, Національна 

академія педагогічних наук 

України 

Інформаційно-освітня 

протиалкогольна програма «Сімейна 

розмова». Впровадження програми в 

заклади освіти області 

Чебоненко В.Ф. 

 Мирська А.А. 

10 Фонд Народонаселення ООН в 

Україні, Національна академія 

педагогічних наук України 

Програма щодо формування навичок 

репродуктивного здоров’я підлітків 

«Дорослішай на здоров’я» 

Впровадження програми в заклади 

освіти області 

Чебоненко В.Ф. 

 Мирська А.А. 

11 Євангельська школа Берлін 

Центрум 

Поширення ініціативи міжнародної 

співпраці серед керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Кіровоградської області 

Підготовка та взаємодія щодо 

проведення міжнародного 

методичного заходу  Ed-Camp 

Трубіна В.Г. 

12 Дитячий Фонд Об’єднаних 

націй (ЮНІСЕФ) 

МБФ «Міжнародний Альянс 

з ВІЛ/СНІДу в Україні»  

Громадська організація 

«Дитячий фонд «Здоров’я 

через освіту» 

Програма навчального курсу 

(факультативу) «Школа проти 

СНІДу» 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

13 Дитячий Фонд Об’єднаних 

націй (ЮНІСЕФ) 

GmbH «Профілактика 

ВІЛ/СНІДу в Східній 

Європі» 

Програма навчального курсу 

(факультативу) «Захисти себе 

від ВІЛ» 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

14 МБФ «Міжнародний Альянс 

з ВІЛ/СНІДу в Україні» 

Громадська організація 

«Дитячий фонд «Здоров’я 

через освіту» 

Програма навчального курсу 

«Основи здоров’я» (навчання на 

засадах розвитку життєвих 

навичок) 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

15 МБФ «Міжнародний Альянс 

з ВІЛ/СНІДу в Україні» 

Міжнародна незалежна 

некомерційна організація 

Project HOPE 

Шкільна програма з 

профілактики вживання 

тютюну, алкоголю і наркотиків 

(ХОУП) 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

16 GIZ (німецьке товариство 

міжнародного 

співробітництва)  

Проекти «Чесна гра»,  

«Маршрут безпеки» 

Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Барсукова С.Л. 

17 Співпраця з Корпусом Миру 

США в Україні 

Викладання англійської мови як 

іноземної 

Коса І.Т. 

18 Співпраця з Ґете-Інститутом, 

Британською Радою та 

Французьким Культурним 

Центром 

Участь у семінарах та вебінарах Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

19 Співпраця з Міжнародними 

освітньо-методичними 

центрами PEARSON-

DINTERNAL. Express 

Publishing. Oxford 

Організація спільних семінарів Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

 


