
10. МІЖНАРОДНІ  ЗВ'ЯЗКИ. 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «НАЗУСТРІЧ СВІТУ» 

 

На виконання Річного плану гімназії «Консул» №86 з питань 

міжнародної діяльності та реалізації проекту «Назустріч світу»,  відповідно 

до нових державних стандартів освіти, які мають поєднувати національні та 

загальноєвропейські компоненти та враховувати нагальні потреби в 

міжнародних стосунках в системі освіти на шляху до інтеграції навчальних 

закладів в європейський освітній простір, в 2017-2018 навчальному році 

вчителі іноземних мов та учнівський колектив гімназії продовжували 

працювати над формуванням в молодого покоління свідомості про спільну 

європейську належність, розвитком почуття відповідальності за спільне 

майбутнє, відчуття європейської громадянськості.  

Методичне об’єднання вчителів іноземних мов та  учнівський колектив 

продовжували  традиційне співробітництво із міжнародними  організаціями і 

налагоджували нові зв’язки - з Міжнародною організацією Об’єднаного 

Королівства  з освітніх та культурних зв’язків (Британська Рада в Україні); 

Екзаменаційним департаментом Кембриджського університету;  

Вісконсінським міжнародним універститом (США) в Україні; продовжували 

участь вчителів в роботі Міжнародної асоціації вчителів та учнів в 

міжнародних семінарах, форумах та інших заходах. 

 

У вересені 2017 року гімназія 

відзначала День Європейських мов. 

Вчителями іноземних мов був підготований 

квест «Через мову пізнаємо світ», який 

проводився англійською, французькою, 

німецькою та іспанською мовами для учнів 

гімназії. 

   

 

 

 

 

 

 

 



У жовтні 2017 року для учнів 9-10 класів було організовано та 

проведено квест до Дня народження ООН «ООН-Україна: разом заради 

людської гідності, миру та розваги». Учні мали розв’язувати цікаві завдання 

та використовувати свої знання про створення ООН, його цілі та задачі. 

Учасники були нагороджені призами з символікою ООН. Вчителі: Кузнєцова 

О.А., Боброва С.Й., Скремінська Л.М.  

  

   

 

 

В листопаді 2017 року для учнів 

10-11 класів відбулася зустріч з 

представниками Лондонського 

університету мистецтв 

(Великобританія). Учнів ознайомили з 

особливостями навчання в Університеті. 

Вчителі: Кузнєцова О.А., Лисак А.П., 

Квасневська С.В. 

 

Взимку 2017-2018 року для учнів 10 класу було організовано зустріч з 

представниками “Westbourne School” (Великобританія), на якій учнів 

познайомили з системою та особливостями освітніх програм цієї країни, 

надали інформацію щодо короткострокових та довгострокових програм 



міжнародних культурних обмінів. Кузнєцова О.А., Крутько Т.М., 

Квасневська С.В. 

   

 

У лютому 2018 року в гімназії було проведено чергову сесію 

«Європейського молодіжного парламенту – Україна». В заході брали участь 

учні старших класів та студенти м. Києва. Робоча мова: англійська. Вчителі, 

що забезпечували роботу сесії: Кузнєцова О.А., Тринчук Л.Ю., Зубко О.М., 

Малій Ю.М. 

   

 

У лютому 2018 року відбулася 

зустріч адміністрації та вчителів гімназії з 

представниками ЮНІСЕФ. Темою 

обговорення було: впровадження реформ 

освіти, запровадження інклюзії, 

інформація та кількість дітей, що не 

відвідують середні загальноосвітні навчальні 

заклади, взаємодія школи з соціальними 

службами в Україні. Адміністрація та 

вчителі: Мельник Т.В., Боброва С.Й., Саміляк 

А.І., Кузнєцова О,А., Сукманюк Г.О., Наддур 

Н.В., Гученко О.В. 



 В лютому 2018 року шість учнів 9А класу 

взяли участь у конкурсі Bellerbys College та 

організації Anyway, в якому київські школярі 

змагалися  в написанні есе та створенні 

відеоролику англійською мовою. Учень 9-А став 

переможцем І туру, пройшов у відбірний тур, 

отримавши на церемонії нагородження номінацію 

«Пробуджуючий» за свій відеоролік. Гімназія 

«Консул» отримала подяку за участь учня в цьому 

конкурсі. Вчителі: Кузнєцова О.А., Кретова Н.А. 

 

Навесні 2018 року 9 учнів 9-Б класу брали участь в конкурсі 

MMPublications «I am proud of  being Ukrainian». Роботи 3 учнів увійшли в 

ТОП-100 найкращих робіт. Вчитель: Наддур Н.В. 

   

В рамках проведення Днів Франкофонії – 2018 в Україні та проекту «1 

клас – 1 посольство», посольства різних держав відкрили свої двері 

школярам, які вивчають французьку мову. У березні 2018 року учні 9-11 

класів гімназії, які вивчають французьку мову як другу іноземну, разом із 

вчителем Скремінською Л.М. вперше мали можливість відвідати посольство 

Республіки Кіпр, поспілкуватися з Надзвичайним та Повноважним Послом 

Республіки Кіпр в Україні Луїсом Телемаху, познайомитися з роботою 

відділів посольства, розширити кругозір та поспілкуватися французькою 

мовою. 

   



В рамках дитячого кінофестивалю «Чілдрен Кінофест», учні 6-А класу 

мали нагоду подивитися фільми для дітей та проголосувати за найкращі з 

них, а також побували на конференції та почули виступ директорки 

Французького інституту в Україні Анн Дюруфлє. Кл.керівник та вчитель: 

Скремінська Л.М. 

 

З метою підвищення рівня освіти молоді та розвитку необхідних 

навичок та вмінь, практики спілкування європейськими мовами  для 

подальшої навчальної та трудової діяльності в  процесі подальшої інтеграції 

України у Європейське та світове співтовариство впродовж навчального року 

продовжувалась робота з Екзаменаційним департаментом Кембриджського 

університету “University of Cambridge Local Examinations Syndicate and 

Cambridge English Language Assessment” в сфері зовнішньої перевірки знань 

учнів на різних етапах навчання.  

Протягом 2017-2018 н.р. 113 учнів гімназії успішно пройшли 

міжнародні іспити (серед яких –MOVERS, KET, PET, FCE, TOEFL та IELTS). 

Наступного року планується продовжити це співробітництво. Кл. керівники 

та вчителі, які брали участь у проведенні: Тринчук Л.Ю., Сукманюк Г.О., 

Коломійчук С.А., Рачковська Т.А., Дорохова А.І., Мартиненко Л.І., 

Подольський І.А., Письменна І.В., Наддур Н.В., Яковлєва Л.М., Крутько 

Т.М., Палагіна Ж.М. 

Кількість учнів гімназії, які пройшли міжнародне тестування 

Назва іспиту Movers KET PET FCE TOEFL IELTS 

Кількість 

учнів та 

результати 

22 13 

A1 – 3 

A2 – 3 

A2 with Merit – 3 

B1 with Distinction - 4 

29 

A2 – 6 

B1 -12 

В1 with Merit – 6 

B2 - 5 

35 

B1 - 16 

B2 – 19 

 

3 

B2 - 1 

C1 - 2 

11 

B2 - 7 

C - 3 

C+ - 1 



В рамках співпраці з Вісконсінським 

Міжнародним Університетом (США) в Україні 

в квітні 2018р. учні 10-11 класів брали участь у 

Всеукраїнському конкурсі ВМУУ “Business 

English Competition-2017”, що проводиться 

щорічно за підтримки Міністерства освіти і 

науки України; учні 11-А класу вибороли І та ІІ 

місця (кл. керівник: Яковлєва Л.М.). Учнів 

нагороджено почесними грамотами. Вчителі, 

які готували учнів до конкурсу: Лисак А.П., Крутько Т.М., Письменна І.В. 

У травні для учнів 10 класу гімназії відбулася зустріч з представниками 

British Study Centres London. Під час бесіди Стів Філіпс та Емі Каулі 

ознайомили дітей з можливостями та перспективами навчання в даному 

Центрі, обговорили особливості підготовки та вступу до вищих навчальних 

закладів Великобританії, а також особисті плани та прагнення учнів. 

 

   

 

З метою вивчення передового міжнародного досвіду в галузі освіти 

вчителі іноземних мов гімназії протягом року активно брали участь у 

різноманітних районних, міських та міжнародних семінарах, форумах, 

конференціях та інших заходах. 

З метою втілення сучасного світового досвіду у викладанні іноземних 

мов у навчальних закладах України, розширення культурного світогляду 

учасників про країни, мову якої вони навчають, 

можливості поспілкуватись з колегами-носіями 

мови та налагодження тісного міжнародного 

співробітництва навчальних закладів у березні 

2017 року в Києві відбувся четвертий щорічний 

Міжнародний форум вчителів іноземних мов за 

активної підтримки Міністерства освіти і науки 



України. Форум відвідали вчителі гімназії (Лисак А.П., Кужель Ю.В., 

Скремінська Л.М., Сімакова Ю.В., Крутько Т.М.) та отримали сертифікати 

про участь.  

Вчителі Кужель Ю.В. та Буланик О.М., Скремінська Л.М., Нікітенко 

А.О. брали участь у методичній конференції Cambridge Day, де ділилися 

навчально-методичним досвідом колеги з Великобританії, Ірландії, Канади, 

Німеччини, США, Швейцарії, Іспанії, Мальти та інших країн світу. Цього 

року конференція  Cambridge Day  була присвячена викладанню у молодшій 

школі, а також професійним викладацьким кваліфікаціям з англійської мови. 

Вчитель Крутько Т.М. брала участь у тренінгу «What is competency-based 

language teaching all about? - Ключові зміни оновлених програм з іноземних 

мов (5-9 класи)», якій проводився у  Міжнародному освітньо-методичному 

центрі Pearson-Dinternal. Вчителі Козленко К.Г., Малій Ю.С. відвідали серію 

інтерактивних тренінгів “Primary English Teacher Autumn Fest” та брали 

участь у вебінарі “5 ways to organize your lesson” сумісно організований MM 

Publications та Linguist LTD. Також вчителями гімназії з метою підвищення 

педагогічної кваліфікації та фахового рівня було відвідано: семінари 

Британської ради, семінари видавництва Кембрідж, семінари видавництва 

Express Publishing, семінари видавництва Oxford University Press, семінари 

видавництва Pearson. 

В рамках роботи методичного об’єднання вчителів іноземних мов 

гімназії та з метою підвищення кваліфікації молодих вчителів англійської 

мови в квітні було проведено демо-урок в 7-А класі за темою “Human Senses” 

за участі методистів видавництва Oxford University Press. Після проведення 

демо-уроку відбулося обговорення шляхів та методів реалізації поставлених 

вчителем цілей в ході уроку. У заході брали участь: Кузнєцова О.А., 

Дьяченко Ю.О., Савельєва В.П., Кулаківська Ю.С., Коломійчук С.А., Оробей 

С.О., Дорохова А.І., Шапошніченко К.О, Малій Ю.О. 

Методичне об’єднання вчителів англійської мови гімназії протягом 

року наполегливо працювали над формуванням і реалізацією комунікативної 

компетенції у школярів на уроках англійської мови. Так, вивчалося питання 

щодо формування і реалізації комунікативної компетенції саме в початковій 

школі. З метою підвищення мотиваційної складової та створення 

комунікативних ситуацій у дітей молодшого шкільного віку вчителі гімназії 

використовують сучасні форми роботи, прийоми та методи. Вчителі широко 

застосовують проведення STEM уроків, створюють для учнів англомовне 

середовище під час англомовних проектів та тематичних днів; формують та 



розвивають мовленнєві здібності впродовж інтегрованих уроків; 

використовують компаративний аналіз рідної та іноземної мови при 

виконанні інтерактивних вправ. 

1 класи: міні проекти «My playground»; «The world of animals»; та STEM 

урок «Лабораторія води» (1-Б), « Primary and Secondary Colours» 

(1-А). 

2-А клас: захист проекту «У світі професій» “The Сity of Рrofessions”. 

2-Б клас: міні-проект «My Favourite Animals». 

3-А клас: захист проекту «У калейдоскопі Великобританії або “The First 

Step to Discover Great Britain”». 

3-А клас: STEM урок «Кругообіг води в природі. (The Water Cycle)». 

3-Б клас: п’єса англійською мовою «Новорічний детектив», інтегрований 

квест «Бал стихій» та проект «Кінопростір. Топ 26. Найкращі 

фільми за версією 3-Б», (“Movie space. Top-26. The best films 

according to 3-B”). 

 

Вчителі англійської мови 5-11 класів також успішно працювали над 

формуванням і реалізацією комунікативної компетенції у школярів. Вчителі 

проводили цикл інтегрованих уроків, відбувався захист англомовних 

проектів, проводилися квести та позакласні заходи англійською мовою. 

5-Б клас вистава «Кентервільский привид» (вчителі: Лисак А.П., Бак 

Л.В.). В гостях: Джені Дулей, головний автор британського видавництва 

Express Publishing, Алекс Родітіс, представник міжнародного відділу 

видавництва Express Publishing, Олена Хорош та Наталья Ляшко, 

консультанти-методисти представництва Express Publishing в Україні.  

  

 

Гімназія постійно працює над 

розширенням зв’язків з європейськими 

країнами, мови яких вивчаються. З метою 

ознайомлення з традиціями і культурою цих 

країн та поширення знань про Україну. Так, 



влітку 2017р. відбулася навчально-пізнавальна поїздка вчителів та учнів 6-А 

класу до Ірландії. Вчителі: Кужель Ю. В., Буланик О.М. 

 

Екскурсії англійською мовою по містам Польщі 

та до «Copernicus Science Center» у Варшаві відбулися 

в жовтні 2017р. Вчитель: Письменна І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Впродовж наступних літніх канікул також планується здійснити з 

учнями навчально-пізнавальні подорожі до європейських країн. 

                         


