МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
10.1. Співпраця з міжнародними фондами, науковими центрами, навчальними закладами, освітніми установами та
громадськими організаціями
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

Заклад, установа, фонд, програма, проект
Корпорація Intel, Корпорація Microsoft
Інститут «Ткума» - Український інститут
вивчення Голокосту
Дніпровським Національним університетом
імені Олеся Гончара
Львівським обласним інститутом
післядипломної педагогічної освіти
Центром Розвитку Освіти (ORE)
Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ)
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в
Україні»
Громадська організація «Дитячий фонд
«Здоров’я через освіту»
Дитячий Фонд Об’єднаних націй (ЮНІСЕФ)
GmbH «Профілактика ВІЛ/СНІДу в Східній
Європі»
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в
Україні»
Громадська організація «Дитячий фонд
«Здоров’я через освіту»
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в
Україні»
Міжнародна незалежна некомерційна
організація Project HOPE
GIZ (німецьке товариство міжнародного
співробітництва)

Відповідальні
Скрипка Г.В.
Буртовий С.В.
Голодюк Л.С.
Митрофаненко Ю.С.

Желєзнова Т.П.
Ткаченко С.В.
Барсукова С.Л.

Період
співпраці
Протягом року

Напрям співпраці
Впровадження освітніх
програм корпорацій в Україні

Протягом року

Наукові, науково-методичні
заходи

2014-2018

Програма навчального курсу
(факультативу) «Школа проти
СНІДу»

2014-2018

Програма навчального курсу
(факультативу) «Захисти себе
від ВІЛ»

2014-2018

Програма навчального курсу
«Основи здоров’я» (навчання
на засадах розвитку життєвих
навичок)
Шкільна програма з
профілактики вживання
тютюну, алкоголю і
наркотиків (ХОУП)
Проекти «Чесна гра»,
«Маршрут безпеки»

2014-2018

2015-2016

Відмітка про
виконання

8

Міжнародний фонд «Відродження»

Жосан О.Е.

2014-2017

9

Співпраця з Корпусом Миру США в Україні

Коса І.Т.

Протягом року

10

Співпраця з Ґете-Інститутом, Британською
Радою та Французьким Культурним Центром
Співпраця з Міжнародними освітньометодичними центрами PEARSONDINTERNAL. Express Publishing. Oxford
University Press
Університет банківської справи Національного
банку України

Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.
Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

Протягом року

Богданова О.П.

2012-2019

13

Arengukoostöö Programm (Estonian Development
Cooperation)
Міністерство закордонних справ Естонії

Чала М.С.

2017

14

Український науково-методичний центр
практичної психології і соціальної роботи
Національна академія педагогічних наук
України

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.

2013-2017

15

Національна академія педагогічних наук
України
Український науково-методичний центр

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.

2015-2021

11

12

Протягом року

Підготовка аналітичних матеріалів з проблем реформвання
освітньої політики, проведення круглих столів
Викладання англійської мови
як іноземної
Участь у семінарах та
вебінарах
Організація спільних семінарів

Сприяти
впровадженню
Міжнародного
проекту
USAID/FINREP - II «Розвиток
фінансового сектора» щодо
впровадження у навчальновиховний
процес
курсу
«Фінансова грамотність»
Україно-естонський
проект
Міксіке. Мета «Упровадження
та розвиток онлайн-навчання в
навчальних закладах України,
налагодження
зв’язків
та
комунікації між педагогами та
учнями з різних країн»
Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна
розмова».
Впровадження
програми в заклади освіти
області
Програма«Навички кризового
консультування та розвиток
психосоціальної
стійкості

практичної психології і соціальної роботи
Національний університет «Києво-Могилянська
академія»
Фонд Народонаселення ООН в Україні,
Національна академія педагогічних наук
України

16

Чебоненко В.Ф.,
Мирська А.А.

2012-2017

дітей до стресу». Підвищити
знання
та
вдосконалити
навички практичних психологів і соціальних педагогів
Програма щодо формування
навичок
репродуктивного
здоров’я підлітків «Дорослішай
на
здоров’я».
Впровадження програми в
заклади освіти області

10.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів
№
з/п

1

2

3

4

5

Назва програми /проекту

Завдання

Проект Корпусу Миру США в Україні «Викладання Забезпечити вдосконалення практичних навичок володіння
англійської мови як іноземної»
англійською мовою слухачів курсів
Розширити асортимент навчальних засобів для роботи зі
слухачами курсів
Підвищувати
комунікативно
спрямовану
методику
викладання англійської мови вчителями області
Створення розмовного клубу для вчителів англійської Підвищити рівень володіння англійською мовою та
мови, спрямованого на вдосконалення методики удосконалити методику її викладання
викладання англійської мови на базі Кіровоградського
бібліотечного ресурсного центру «Windows on
America»
Демонстрація фільмів мовою оригіналу з наступним їх Популяризувати вивчення англійської мови та підвищити
обговоренням з носієм мови на базі Кіровоградського рівень володіння нею різними групами населення
бібліотечного ресурсного центру “Windows on America”
Активізація участі загальноосвітніх навчальних Розширення міжнародного співробітництва з навчальними
закладів області в навчальній програмі Європейського закладами країн світу
союзу
Залучення ЗНЗ області до єдиної європейської Інтернет«Twinning Plus»
мережі, обмін ініціативами, здійснення учнівських обмінів
тощо
Організація мовних курсів для педагогічних та науково- Залучити педагогічних та науково-педагогічних працівників

Відповідальні

Коса І.Т.
Вікі Нейлінг

Коса І.Т.
Вікі Нейлінг

Коса І.Т.
Вікі Нейлінг
Коса І.Т.
Задубняк Ю.А.

Коса І.Т.

6

педагогічних працівників КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського»
Польсько-український проект «Шкільна академія
підприємництва 3» в рамках Програми польської
закордонної допомоги Міністерства закордонних справ
Республіки Польща

7

Програма Іntel® «Навчання для майбутнього»

8

Міжнародний проект USAID/FINREP - II «Розвиток
фінансового сектора» за темою «Науково-методичні
засади впровадження фінансової грамотності в
навчально-виховний процес навчальних закладів»

9

Польсько-український проект «Шкільна академія
підприємництва 3» в рамках Програми польської
закордонної допомоги Міністерства закордонних справ
Республіки Польща

10

Дослідно-експериментальний проект всеукраїнського

КОІППО до вивчення англійської мови, сприяти їх творчому
пошуку та розвитку іншомовної компетенції
Підготовка вчителів історії та суспільствознавчих дисциплін
до впровадження інтегрованих уроків «з підприємницьким
тлом» у школі:
- ознайомлення слухачів КПК із завданнями та
напрямками реалізації проекту;
- залучення педагогів області до розробки конспектів
уроків з підприємницьким тлом;
- розвиток серед вчителів та учнів ключової компетенції
- «підприємливість та ініціативність».
Навчання за програмою педагогів області
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.
Підготовка вчителів трудового навчання та економіки до
впровадження інтегрованих уроків «з підприємницьким тлом»
у школі:
- ознайомлення слухачів КПК із завданнями та
напрямками реалізації проекту;
- залучення педагогів області до розробки конспектів
уроків з підприємницьким тлом;
- розвиток серед учителів та учнів ключової компетенції «підприємливість та ініціативність».
Залучення вчителів економіки до використання інноваційних

Вікі Нейлінг
Задубняк Ю.А.
Черткова Н.С.

Литвиненко О.В.
Богданова О.П.

Татаренко О.В.
Богданова О.П.

Богданова О.П.

11

12
13
14

15

рівня «Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент освітніх технологій:
державної
політики
сприяння
розвитку
- ознайомлення слухачів КПК із завданнями та
напрямками реалізації дослідно-експериментального проекту;
підприємництва»
- розвиток серед учителів та учнів 8-11 класів вміння
працювати в інтерактивному онлайн-просторі з метою
формування підприємницької компетенції;
- залучення педагогів області та учнів 8-11 класів до
використання професійного програмного продукту – бізнессимуляції VіAL+.
Програма Intel® «Шлях до успіху»
Впровадження програми в освітній простір області
Чала М.С.
Курс «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти»
Курс «Комп’ютерні технології для майбутньої
професія»
Україно-естонський проект Міксіке
Впровадження проекту в освітній простір області
Чала М.С.
Інформаційно-освітня протиалкогольна програма для
підлітків та батьків «Сімейна розмова»
Програма щодо формування навичок репродуктивного
здоров’я підлітків «Дорослішай на здоров’я»

Підвищення особистісного захисту учня у ситуаціях,
пов’язаних із ризиком вживання алкоголю
Формувати у підлітків усвідомлення цінності життя і
здоров’я, відповідальність за своє майбутнє, збереження
сімейних цінностей
Програма «Навички кризового консультування та Забезпечення
розвитку
професійної
компетентності
розвиток психосоціальної стійкості дітей до стресу»
працівників психологічної служби щодо здійснення
психологічного супроводу та соціально-педагогічного
патронажу дітей та їхніх родин, що постраждали внаслідок
кризи.

Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.
Чебоненко В.Ф.
Мирська А.А.
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Мирська А.А.

