
Педагогічний колектив разом із учнями бере участь у багатьох 

міжнародних інноваційних проектах. 

o Всеукраїнський проект «Навчання через дію» з ЛЕГО – конструюванням. 

                        

o Проект  «Сприяння освіті» у рамках Меморандуму про взаєморозуміння 

між Міністерством освіти і науки України та благодійним фондом LEGО 

Foundation (Данія). 

 

o Всеукраїнські архітектурні конкурси з розробленням та презентацією 

власних проектів: «Наше місто» - 2015 рік, «Парк розваг» - 2016 рік. 

o     



 

      

 

o Міжнародна програма «Шість цеглинок». У навчальний процес 

початкової школи та роботу дошкільного відділення втілюється робота за 

програмою, яка дозволяє швидко розвинути дитину та сформувати 

конструкторські здібності. 

 

           

               

 

o Міжнародний проект FLL в Україні.  FIRST® LEGO® League – STEM-

програма для щколярів. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJn-Oz6qvJAhUlEHIKHXLDDwQQFghEMAQ&url=http%3A%2F%2Ffll.in.ua%2F&usg=AFQjCNFCMUTIHTmU-bk-PDMWsPb-kIcCIA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJn-Oz6qvJAhUlEHIKHXLDDwQQFghEMAQ&url=http%3A%2F%2Ffll.in.ua%2F&usg=AFQjCNFCMUTIHTmU-bk-PDMWsPb-kIcCIA


 

 

 

o  Мііжнародна програма Teaching Excellence and Achievement Program 

(TEA) для вчителів англійської мови загальноосвітніх навчальних 

закладів країн Європи, яка щорічно проводиться Департаментом 

освіти і науки Сполучених Штатів Америки.  Учитель нашого закладу, 

Шкрабаченко О.І., пройшла стажування в навчальних закладах США та 

показала  високі результати. 



 

o Міжнародні Саміти Green Inspiration – 2015, 2016,  які проходять у 

коледжі Нотр-Дам (м. Дакка, Наро дна Респу бліка Бангладеш). 2015 рік-3 

місце в категорії «Nature Olympiad» (олімпіада з природознавства, 

біології, географії та хімії) нагорода у категорії «Wall 

Poster» (презентація екологічного проекту у вигляді постеру з 

розповіддю про практичний  досвід навчально-виховного комплексу 

щодо впровадження здоров’язберігаючих технологій.  

 

 



o Міжнародний проект «Scientific fun — наукові пікніки в Україні»    

o Міжнародний конкурс FLEX — «Програма обміну майбутніх лідерів». 

Випускниця  Чала Яна виборола перемогу, навчалась у США, отримала 

Атестат  міжнародної  освіти, зараз є студенткою Нью-Йоркського 
університету в Абу-Дабі. 

 

o Запровадження STEM -освіти у навчальний процес закладу. Навчання та 

виховання дошкільнят та учнів  НВК за допомогою  STEM -технологій. 

o Публікація робіт педагогів та учнів у міжнародних виданнях. 

Опубліковано твір-роздум Литвин Ганни на тему: «What I would like to 

see happen during this century to make the world a better place» на сайті 

 Global Ethics Network. 

o Вивчення китайської мови та культури. Існує практика викладання  

китайської мови  представником Китаю - носієм мови.     

      У НВК налагоджено спілкування  вихованців за допомогою скайпу з учнями 

США, Наро дної Респу бліки Бангладеш, Індії, Турції, Гватемали.  Здійснюється 

обмін  поштовими листівками  та сувенірами з учнями  High School Сполучених 

Штатів Америки   (м.Бун, штат  Північна Кароліна). 

 


