
Міжнародне співробітництво 

Сучасна молодь – активна і креативна. Вона прагне постійно розвиватися, 

генерує нові ідеї та перетворює свої мрії на реальність. Для учнів ліцею №144 

ім. Г.Ващенка м. Києва відкриття нових можливостей відбувається через 

залучення їх до реалізації спільних міжнародних проектів. Так, у 2018-2019 н.р. 

школи учні ліцею активно співпрацювали з навчальними закладами Польщі та 

Литви. Більш того, спільно із закладами-партнерами ліцей №144 отримав 

грантову підтримку двох проектів: українсько-польського «З традиціями - в 

сучасність, або Українсько-польська кухня» та українсько-литовського 

«Громадянське суспільство починається з тебе». 

Зарубіжний заклад освіти  

 

Угода про 

співробітництво 
Напрями співпраці (заходи) 

Польща, м.Нове Място  
Школа ім.. Європейської 

інтеграції м. Нове Място 

Угода про партнерство у 

проекті від 12.03.2018р. 

- робота над спільним проектом «З 

минулого-в сучасність, або 

Українсько-Польська кухня», який 

отримав грантову підтримку 

Польсько-української ради обміну 

молоддю 

- написання спільних статей в пресі, 

висвітлення результатів проекту, 

-онлайн-спілкування, скап-

конференції 

- учнівсько-учительські обміни:-візит 

українських учнів і вчителів у Польщу 

(вересень 2018 року); 

- візит польських учнів і вчителів в 

Україну (жовтень 2018 року) 

Литва, м.Каунас, 

м.Йонава 

Литовські школи: 

-Кедайняй, Kėdainių 

suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centras 

-Каунаська університетська 

 

 

 

 

 

Угода про партнерство у 

проекті від 11.02.2019р. 

 

 

 

- Участь в акції «Вітаю Литву!», 

приуроченій 100-річчю 

відновлення Литовської 

держави. 

- Написання спільного проекту, 

- Участь вчителів ліцею в 

міжнародних (литовсько-



гімназія ім. Йонаса 

Майроніса 

-гімназія м. Йонава 

(Jonavos Senamiesčio 

gimnazija) 

 

 

 

Без угоди 

українських) тренінгах в Литві  

- Інтернет –листування 

- онлайн-спілкування,  

- марафон скап-конференцій 

«Вітаємо литовських друзів». 

 

 

Українсько-польський проект  

«З традиціями - в сучасність, або Українсько-польська кухня». 

Успіхи примножує партнерство. 

З 2015 року учнівський та педагогічний колективи українського ліцею 

успішно співпрацюють з польською школою. Два навчальних заклади знайшли 

багато точок перетину, реалізуючи спільний проект "Збереження національних 

кулінарних традицій в здоровому харчуванні", в рамках якого українські та 

польські учні та вчителі мали нагоду декілька разів відвідати навчальні заклади 

партнерів та отримати багато цікавої та корисної інформації про країну сусіда.  

Крім цього, завдячуючи цим молодіжним обмінам, школярі обох країн 

познайомилися та потоваришували з новим друзями, спілкування з якими 

переросло в тісні родинні зв’язки. Саме тому всі були надзвичайно раді, що 

наступний українсько-польський проект «З традиціями - в сучасність, або 

Українсько-Польська кухня», учасниками якого є ліцей №144 ім Г. Ващенка м. 

Києва та гімназія ім. Європейської Інтеграції, що в Новому Мясті (Республіка 

Польща), отримав фінансову підтримку Польсько-української ради обміну 

молоддю. «Проект, направлений на розвиток громадянських компетенцій 

учасників-учнів віком від 14 до 18 років, передбачає залучення до його 

реалізації не тільки учасників – учителів та учнів, а також їх родин,» - 

зазначила координаторка проекту Ірина Ліпчанська, заступник директора з 

навчально-методичної роботи ліцею144.  



          

 

У рамках українсько-польського проекту «З традиціями - в сучасність, 

або Українсько-Польська кухня» (за фінансової підтримки Польсько-

української ради обміну молоддю) 14 українських учасників проекту (12 учнів 

та 2 учителів-координаторів проекту) відвідали Польщу з 14 по 21 вересня 2018 

року. У свою чергу, 14 польських учасників (12 учнів та 2 учителів-

координаторів проекту) перебували в київському ліцеї №144 з 30 вересня по 05 

жовтня 2018 року. Неочікуваною, але обов’язковою вимогою проекту було 

проживання всіх учасників проекту разом з координаторами проекту в готелі 

разом як в Україні, так і в Польщі. 

      

Насичена програма передбачала заходи, які стосується здорового 

харчування, а саме: створення фото- та відео репортажів «Здоровим бути 

модно», опитування громадськості про переваги в харчуванні, зустрічі з 

ведучими популярних кулінарних телепередач та шоу, кулінарні майстер-класи, 

спільні уроки, інтеграційні тренінги та ігри, подорожі та ще багато цікавого. Всі 

заходи спрямовані в одному напрямку – зібрати матеріали для створення, а 



потім і випуску українсько-польської кулінарної книги рецептів здорової кухні 

обох країн. З її допомогою молодь зможе зберегти кулінарні традиції своїх 

країн, готуючи щоденні страви з урахуванням здорового способу життя. 

Учитель географії Оксана Данилова, координаторка проекту, наголошує «Таке 

освітнє партнерство сприяє підготовці молоді обох сусідніх країн до успішної 

самореалізації в умовах європейської інтеграції, формуванню спільних 

цінностей здорового способу життя та поваги до власних національних 

традицій.»  

Один з найцікавіших спогадів у учасників проекту залишив по собі 

грандіозний міжнародний конкурс ресторанних технологій «Best cook fest», що 

проходив в Київському національному торговельно-економічному університеті, 

безпосередніми учасниками якого вони стали. Вони відвідали лабораторії 

харчових технологій,  в яких проходять зйомки відомих телепередач про оцінку 

якості товарів. 

Українсько-польська делегація на чолі з директоркою ліцею №144 

Іриною Орєховою побувала в Міністерстві молоді та спорту України та 

зустрілася із заступником Міністра Олександром Яремою, де спілкування 

відбулося у невимушеній дружній атмосфері. Учасники презентували 

заступнику міністра усі символи проекту. Під час спілкування заступник 

Міністра наголосив на важливості молодіжних обмінів, які сприяють розвитку 

українсько-польського молодіжного співробітництва. А також розповів про 

діяльність Українсько-Польської Ради, можливості для молоді, участь молоді у 

процесі прийняття рішень тощо. Йшлося і про конкурс проектів для 

молодіжних організацій та фінансову підтримку проектів, яку надає 

Мінмолодьспорт. 

"Важливо, щоб молоді люди були активними учасниками змін та впливали на 

процеси прийняття рішень на всіх рівнях шляхом утворення молодіжних, 

студентських рад, парламентів тощо" , – зауважив посадовець. Молодь, в свою 

чергу, поділилась враженнями від участі у проекті.  

За період реалізації проекту молоді люди обох країн отримали навички  

спілкування з представниками іншої культури різними мовами (англійською та 



польською мовами), навчилися працювати командою, брати відповідальність на 

себе та приймати зважені рішення. «Дружба, команда, знання, досвід, емоції, 

відкритість та впевненість в усьому, що ми робимо, а особливо в тому, що ми -

одна велика дружня родина» - підсумувала головні результати проекту 

директорка ліцею Ірина Орєхова.  

Українсько-литовський проект  

«Громадянське суспільство починається з тебе» 

Нові ідеї та можливості співробітництва на міжнародному рівні. 

Під час осінніх канікул представники нашого ліцею заступник директора 

Ірина Ліпчанська та вчитель географії Оксана Данилова стали учасниками 

міжнародного литовсько-українського тренінгу «Develop2gether», який 

проходив у Литві. До речі, для того, щоб стати учасниками такого тренінгу, 

наші вчителі пройшли серйозний конкурс, під час якого серед більше ніж 70 

українських організацій, які брали участь в конкурсі, було відібрано лише 6. 

Отже в листопаді представники нашого ліцею разом з іншими організаціями з 

України були запрошені в Литву на тренінг у навчальному центрі Daugirdiškių. 

Досвідчені тренери міжнародного класу вчили команди з України і Литви 

написанню міжнародних молодіжних проектів: як визначати пріоритети, 

знаходити ідею проекту, знаходити партнерів для співробітництва, 

заповнювати заявку, планувати бюджет та ще багато корисної інформації з 

написання спільних проектів.  

         

 

Під час цього міжнародного заходу наші вчителі подружилися з вчителями, які 

представляли литовську школу з міста Кедайняй. Представники обох країн 

погодилися співпрацювати, ініціювати заходи з обміну досвідом вчителів та 



учнів. Результатом співпраці стало написання спільного проекту, який виграв 

грантову підтримку Литовсько-української ради обміну молоддю. Проекти з 

обміну молоддю України та Литви відбуваються відповідно до угоди між 

Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю 

України та Литви та Порядку здійснення обмінів молоддю України та Литви, 

затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 16 листопада 2016 року № 4297, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції 18 листопада 2016 року за № 

1498/29628, та за підтримки Міністерства молоді та спорту в Україні. Метою 

обмінів молоддю є підтримка співробітництва української та литовської молоді, 

та розбудови дружніх взаємин між народами цих країн. 

                 


