
 

                                                                                                                                             

        

Проект «Асоційовані школи ЮНЕСКО» 

(ПАШ ЮНЕСКО)  

 

Форма щорічного звіту для мережі асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО 

  

Ця форма має бути заповнена, призначеною школою особою 

відповідальною за виконання Проекту. Мають бути додані 

результати, які досягла школа, а також найкращі фотографії, що 

ілюструють активність упродовж року. Ця форма має бути 

повернута до закінчення навчального року  національному 

координатору  ПАШ або в Національну комісію ЮНЕСКО, але ні в 

якому разі безпосередньо до Штаб-квартири ЮНЕСКО. 

Організація Об`єднаних 

Націй з питань освіти,       

 науки  і культури 

Ассоційовані школи 

ЮНЕСКО 

                                                                                                                Звіт за навчальний рік: 2016-2017  

                                                                                                                   Країна: Україна 

 

1. Дані про відповідального за реалізацію ПАШ ЮНЕСКО у вашій школі 

 інаП ڤ  Прізвище  Байкова  Ім`я  Світлана  

 

2. Дані про школу/коледж 
Назва    ڤ                  Ліцей міжнародних відносин №51 

Тип     ڤ Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови (1-9 класи), ліцей (10-11 класи)                    

Повна адреса            

Вулиця: Пилипа Орлика,13 

Поштовий код: 01023   Місто: Київ   Район, область: Київська 

Телефон:.(код) (+380 44) 253-14-48     Факс: (+380 44) 253-14-48      

E-мейл (якщо є) :        sbaykova@ukr.net  

ВЕБ-сайт (якщо є)  http://irl51.kiev.ua  

Участь учнів/студентів у діяльності ПАШ ЮНЕСКО: 

Вікова  група: від 7 до 17    Кількість дівчат: 420  / Кількість хлопців: 365 (приблизно) 

 

3. Діяльність  

  ? Яку навчальну тему  ПАШ  ЮНЕСКО ваш заклад  обрав для діяльності в цьому роціڤ 

Освіта для сталого розвитку.  

Вивчення та збереження всесвітньої культурної та природної спадщини. 

Формування екологічної культури. 

Формування культури миру. 

Країни і культури (міжкультурне  взаємозбагачення). 

Відзначення пам’ятних дат ЮНЕСКО. 

Розвиток молодіжної дипломатії на основі торлерантності. 

Назва (и) пріоритетного(их) проекту(ів) ПАШ, в яких ваша школа брала участь: 

 « Толерантність як внутрішній ресурс розвитку особистості та суспільства».  

«Діалог культур» (в рамках 2013 – 2022 – Міжнародне десятиріччя зближення культур). 

Міжнародний проект  з НРЖУ «Культура миру через рівні можливості до благополуччя світу». 

4. Результати 

Стислий опис отриманих результатів:  
           З метою розвитку толерантної та полікультурної особистості Ліцей міжнародних відносин № 

51 є активним учасником багатьох Всеукраїнських і міжнародних проектів, серед яких найбільш 

дієвим є ПАШ ЮНЕСКО. Для успішної співпраці у ПАШ ЮНЕСКО налагоджені зв’язки з 

навчальними закладами КНР, Франції, Норвегії, Німеччини, Кіпру, Болгарії та Польщі. Учні ліцею 

багато років є активними учасниками міжнародних обмінів. Обміни між навчальними закладами 

вдосконалюють соціальні та мовні компетенції, розширюють  світогляд  молоді. Ліцеїсти беруть 

участь в  міжнародних проектах різноманітних напрямків.  Особливим пріоритетом є освітні, 

театральні та екологічні проекти. Робота в  ПАШ ЮНЕСКО  створює дружню та творчу  атмосферу 

співпраці педагогів, учнів і батьків.  

 

 



5. У яких сферах ви працювали над виконанням проекту?  

з овтцинтіборвіпс/инімбО ڤі школами/коледжами в іншій країні. Зазначте країну і чи 

належить ця школа/коледж до мережі ПАШ ЮНЕСКО:  

 

Міжнародний проект «Україна – Франція – 

Польща – вектор співробітництва в освіті» 

(початок роботи над проектом - квітень 2013 р.).  

         Асоційовані школи ЮНЕСКО в цьому 

проекті: 

Гуманітарний Колеж м.Санліс (Франція), 

Шкільне об’єднання № 3 м. Легіоново (Польща).  

Зустріч на Міжнародному форумі «Європа та Азія 

в діалозі  культур. Уроки життя від Конфуція» 

 

Міжнародний проект «Європа та Азія разом. Silk link» 

 

Міжнародний форум «Європа та Азія в діалозі  культур. 

Уроки життя від Конфуція» 

               10 квітня в Ліцеї міжнародних відносин №51 м. Києва 

було проведено  Міжнародний форум асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО «Європа та Азія в діалозі  культур. Уроки життя від 

Конфуція» в рамках Десятиріччя зближення культур (2013 – 

2022 рр.), оголошеного Генеральною Асамблеєю ООН 

(A/RES/67/104). Мета заходу - формування полікультурних 

компетенцій учнів в умовах глобалізованого світу,  залучення  

молоді до вивчення культури КНР та спадщини видатного 

китайського філософа Конфуція, формування 

відповідального ставлення до життя сучасного суспільства.  

            Міжнародний форум відбувся за участю делегації з 

Польщі, представників посольств КНР та Королівства Бельгія 

в Україні, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

закордонних справ України, Інституту Конфуція при 

Київському національному   університеті ім.Т. Шевченка. 

Почесними гостями форуму були Люк Якобс, Надзвичайний і 

Повноважний Посол  Королівства Бельгія в Україні; Сергій 

Рева, заступник голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, Посол з особливих 

доручень  МЗС України; Валентин  Скуратовський, радник 

Департаменту секретаріату Міністра закордонних справ 

України;  Валерія Рева, керівник міжнародних проектів Ради 

Європи; Лю Тай,  Третій  секретар з питань освіти  Посольства 

КНР в Україні; Валерія  Гохман, головний спеціаліст 

департаменту  загальної середньої та дошкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України;  Сунь Кевень, директор 

Інституту Конфуція при  Київському Національному 

Університеті  ім. 

Т.Шевченка; Лі Сян, 

глава Асоціації 

«Китайська діаспора в Україні». У заході брали участь 

представники  асоційованої школи ЮНЕСКО Республіки 

Польща   Шкільного   комплексу №3 м. Легіоново (Роман 

Смогоржевський, мер  м. Легіоново;  Анета Островська,  

учитель).  



 

       Учителі та учні ліцею підготували для гостей форуму різноманітну програму. Була 

представлена  робота в міжнародному проекті  «Європа та Азія в діалозі  культур. Уроки життя від 

Конфуція». Ліцеїсти показали  міні - виставу  «Великий шовковий шлях», презентували екскурс-

портрет Конфуція, філологічне дослідження «Конфуцій та видатні українці».   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Відбулася цікава дискусія «Що ви візьмете з уроків Конфуція у сучасний світ, щоб змінити його на 

краще?» за участю представників навчальних закладів ПАШ ЮНЕСКО.  Учні ліцею виконали 

традиційні китайські пісні та танці, продемонстрували знання китайської мови.   

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

    

 

Учасники форуму мали унікальну можливість доторкнутись до китайської культури та взяти участь 

у роботі  майстер-класів  з каліграфії, з виготовлення традиційних китайських ажурних композицій, 

з плетіння  вузликових прикрас. Окрасою форуму стала традиційна чайна церемонія. 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Учасникам форуму були - Перша міська гімназія м. Черкаси 

та асоційовани школам ЮНЕСКО м. Києва (НВК 

«Гуманітарна гімназія «Гармонія», НВК «Оболонь», Коледж 

економіки, права та інформаційних технологій «КРОК», 

Київська гімназія східних мов №1, Український 

гуманітарний ліцей КНУ ім. Т.Шевченка, Гімназія №109 ім. 

Т.Шевченка, Печерська гімназії №75, Спеціалізована школа  

з поглибленим вивченням англійської мови №85, 

Спеціалізована школа №80). 



             

 

Міжнародний проект «eTwinning» 

           У 2015 – 2016 навчальному році учні Ліцею міжнародних відносин №51 в рамках проекту 

Європейського співтовариства «eTwinning» працювали над проектами:  

 « ’YOU’ropean. You have voice, you have rights. You are a child, you are a European.»; 

 «Growing up in Europe»;  

 «My classroom magazine». 

Основною метою є розвиток у дітей знань, умінь, цінностей і відношень, необхідних для життя в 

суспільстві, знаючи і захищаючи свої права та права  інших осіб. Процес роботи над проектом 

включає в себе представлення учнями своїх шкіл, знайомство з однолітками, виготовлення 

логотипу проекту, вивчення прав дитини, підготовку презентацій, коротких фільмів, картин, 

фотоальбомів, буклетів про права дітей. 

           

Вивчення та збереження всесвітньої культурної та природної спадщини 

Проект Асоційованих шкіл ЮНЕСКО Печерського району м. Києва «Печерськ: екологія буття». 

 Мета проекту « Печерськ: екологія буття»: багатоаспектне дослідження Печерська як феномену 

історичної пам`яті, національної ідентичності, культури, мови, ментальності та інших форм 

взаємодії людини, природи та соціуму. 

 Мови проекту: українська та іноземні мови. 

Учасники проекту:Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка;Ліцей міжнародних відносин №51;Гімназія № 109 імені Т.Г. Шевченка;Києво – 

Печерський ліцей № 171 «Лідер»;Спеціалізована школа № 80;Печерська гімназія № 75. 

    Напрями дослідження:Екологія історичної пам’яті,Екологія національної ідентичності, Екологія 

мови, Екологія соціуму, Екологія спілкування,Екологія міської інфраструктури, Екологія природи. 

Міжнародний математичний конкурс «КЕНГУРУ» 

        250 учнів нашого Ліцею змагалися в інтелектуальному Міжнародному математичному  

конкурсі «КЕНГУРУ», що об’єднує школярів 30 країн світу та проходить під егідою ЮНЕСКО. 

Головна мета конкурсу – залучити якомога більше дітей до розв’язання математичних задач, 

показати кожному школяру, що завдання з математики може бути справою корисною, 

захоплюючою, і навіть веселою. Мета ця досягається цілком успішно: кількість учасників конкурсу 

в усьому світі, рік від року зростає. Учні Ліцею міжнародних відносин № 51 протягом кількох років 

з задоволенням беруть участь у конкурсі «Кенгуру».  

 .Святкування Міжнародних Днів, Років чи Десятиріч, які відзначає ЮНЕСКО і ООН ڤ.6

Зазначте заходи,  організовані вами з такої нагоди. 
Щороку ми відзначаємо Міжнародні Дні ЮНЕСКО, ООН:  

 21 вересня – Міжнародний день миру 

 25 вересня  Європейський день мов 

 7 жовтня - Міжнародний день посмішки 

 5 жовтня – Всесвітній день вчителя 

 17 жовтня - Міжнародний день боротьби з бідністю 

 24 жовтня – День Організації Об’єднаних Націй 

 16 листопада – Міжнародний день толерантності 

 19 листопада - Всесвітній день філософії 

 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

 10 грудня – День прав людини  

 21 лютого  - Міжнародний день рідної мови 

 22 березня - Всесвітній день водних ресурсів 

 23 квітня - Міжнародний день англійської мови 

 22 квітня - Міжнародний день Землі 

 15 травня - Міжнародний день сім`ї 

 21 травня –День Європи 

 

Яскравими подіями 2015 – 2016 н. р. стали:  

 



21 вересня  - Міжнародний день миру 

    21 вересня Ліцей міжнародних відносин № 51 приєднався до відзначення Міжнародного дня 

миру. Традиційно учні 8-х класів пройшли 

символічною Ходою Миру до пам’ятного 

знаку жертвам терористичних актів 11 

вересня 2001 року в США «Розбите Серце» 

(вулиця Мечникова, 14/1). Ліцеїсти 

вшанувати пам’ять загиблих учасників 

Революції Гідності та Героїв Небесної сотні 

хвилиною мовчання та поклали квіти на 

місця загибелі учасників протистоянь. 

В актовій залі відбулося тематичне засідання 

клубу ЮНЕСКО Ліцею під гаслом «Цілі сталого розвитку: структурні елементи побудови миру». 

Під час зустрічі було висвітлено історію та значення Міжнародного дня миру ООН. Ліцей відвідали 

почесні гості: перший заступник Національної ради жінок України (НРЖУ) Марія Петрова та 

представник української діаспори із США, співак та ведучий на радіо Володимир Дуда. Ліцеїсти 

презентували проект, над яким вони працювали разом з НРЖУ «Культура миру через рівні 

можливості, до благополуччя світу». Був оголошений старт нового міжнародного проекту – 

співпраця з українськими школами у світі. Учні Ліцею із задоволенням взяли участь у яскравому 

флешмобі «We are one world, one heart beating». Учителі англійської мови провели відкритий Урок 

Миру для учнів 6-х класів. Для початкової школи була організована зустріч «Вчимося жити у мирі і 

злагоді» з відомою казкаркою Валентиною Колечко. Прослухавши «Казку про ладнання миру», учні 

намалювали свої уявлення про мир та щастя. Малюнки дітей будуть надіслані їх одноліткам в 

українські школи діаспори. 

 

25 вересня - Європейський день мов 

Члени Клубу ЮНЕСКО ліцею оформили інформаційний стенд українською та 

англійською мовами, прикрасили приміщення ліцею прапорами різних країн Європи 

та висловами відомих людей про важливість вивчення іноземних мов. В актовій залі 

відбувся віртуальний євротур, присвячений Європейському дню мов. Запрошені на 

свято учні здійснили віртуальну подорож до країн Європи: Великобританії, Німеччини, Франції. 

Ліцеїсти мали можливість дізнатися про культуру кожної з країн, про визначні місця, національну 

кухню, послухати вірші та заспівати пісень різними мовами. Але, говорячи про іноземні мови, учні 

не забули і про рідну мову, про необхідність її збереження та вивчення. 

 Ліцеїсти презентували своєю роботою у рамках проекту європейського співтовариства 

«eTwinning», в якій ліцей бере активну участь з 2013 року. Учасники проекту 

розповіли про можливості, які відкриває eTwinning. У цьому році учні 9 –х класів під 

керівництвом учителів англійської мови відзначили цей день приєднанням до двох нових 

міжнародних проектів (Summer time та The guidebook of our region). Мовами проекту eTwinning є 

англійська, німецька, французька, болгарська, польська, литовська, латвійська, естонська, 



португальська, грецька, іспанська, італійська, турецька, чеська, румунська, угорська, данська, 

нідерландська, норвезька, шведська, хорватська, фінська, словенська та словацька. Свято об’єднало 

вcіх учасників у прагненні вивчати європейські мови, знання яких розширює людські можливості та 

сприяє взаєморозумінню між народами та державами. 

          3 жовтня 2016 року у рамках відзначення 

Європейського дня мов відбулася зустріч 

консультанта екзаменаційного департаменту 

Кембриджського університету Дарини Сіжук з 

вчителями та учнями ліцею. Мета цієї зустрічі – 

ознайомити учнів з форматом складання  

міжнародних екзаменів з англійської мови. Дарина 

Сіжук детально пояснила структуру екзаменів. Була 

проведена гра-змагання «Як стати мільйонером», у 

ході якої учні ознайомилися зі зразками 

екзаменаційних завдань. Команда – переможець 

отримала заохочувальні призи – книги У. Шекспіра 

мовою оригіналу.  

 

5 жовтня - Всесвітній день вчителя  

Традиційно, в ліцеї — це День учнівського самоврядування й святкового концерту 

 

17 жовтня - День боротьби з бідністю   

В ліцеї  відбувся традиційний благодійний ярмарок в рамках благодійного проекту «Діти-дітям». 

Мета проведення – допомога дітям Городнянської школи-інтернату. Протягом 15-ти років наш 

Ліцей співпрацює з Городнянською школою-інтернатом для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.15 років поспіль ми даруємо дітям, які не мають родинного тепла, не 

тільки речі, солодощі, іграшки, театральні вистави, але й віру в те, що мрії збуваються. На 

традиційному ярмарку було зібрано 15901 грн.., які було відправлено у Городнянську школу–

інтернат для придбання необхідних дітям речей. 

 

16 листопада   - Міжнародний день толерантності.  

    Як учасник ПАШ ЮНЕСКО ліцей 

щорічно відзначає цей день з метою 

залучення учнів до конструктивного 

діалогу щодо толерантної поведінки в 

суспільстві. Міжнародний день 

толерантності для Ліцею міжнародних 

відносин № 51 – подвійне свято, тому 

що саме 16 листопада 1997 року 

Генеральний директор ЮНЕСКО 

Федеріко Майор, перебуваючи у Києві, 

особисто вручив закладу сертифікат 

про приєднання до проекту 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Цього разу до ліцею завітали гості Люк Якобс – посол Бельгії в 

Україні, Лі Іще – викладач інституту Конфуція, Мирослава Макаревич – журналіст. Зустріч 

пройшла у формі круглого столу, на якій учні ліцею разом з вчителями презентували роботу ліцею 

в міжнародних проектах: 

• Міжнародний проект e – Twinning (керівник проекту Зайченко Н. С., вчитель англійської 

мови); 

• Міжнародний проект Національної Ради жінок України (НРЖУ) «Культура миру через рівні 

можливості до благополуччя світу» (керівник проекту Байкова С. Ю., заступник директора з 

навчально – виховної роботи); 

• Міжнародний проект «Європа та Азія разом» (керівник проекту Власюк О. В.; вчитель 

географії) 



 

 

 

19 листопада - Всесвітній день філософії. 

         У листопаді 2016 року відзначали 120 років з дня народження Льва  Виготського, видатного  педагога, 

психолога, філософа. З нагоди визначної дати 

вчителями Ліцею проведені педагогічні читання, 

обговорено сторінки життя і творчості 

Л.С.Виготського. Був оголошений творчий проект 

«Ода життю», в якому взяли участь вчителі та учні 

ліцею. Вони написали вірші, есе, нариси про зміст 

життя та життєві цінності людини.  В Ліцеї 

відбулася презентація проекту «Моцарт психології: 

струни вічності», присвячена Л. Виготському, за 

участю представників управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті 

Києві державної адміністрації, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської 

державної адміністрації, Національної ради жінок України, письменників, наукових співробітників 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, психологів і заступників директорів з 

виховної роботи закладів освіти Печерського району м. Києва та шкіл-партнерів Ліцею з інших міст 

України.  

 

 29 листопада у рамках щорічної акції «16 днів проти 

насильства» учні початкових класів презентували свої міні-

проекти :«Моя щаслива родина»( 1-2 класи), «Наші дружні 

справи»( 3 класи), «Людські чесноти: доброта, повага і 

любов» (4 класи). Ця робота сприяє розширенню освітнього 

простору молодших школярів, які ростуть активними, 

допитливими учасниками освітніх проектів, загальноліцейних 

акцій і заходів. 

 

 

 

       31 січня  відбулося заняття правового 

лекторію у формі “круглого столу” на тему 

«Право і ми» для  учнів 9, 10 та 11 класів, 

лідерів учнівського самоврядування. В 

правовому лекторії брали участь 

представники Управління забезпечення прав 

людини Національної поліції 

УкраїниКравецька Н.Н. та Гурська Г.А. 

 

14 лютого, в День Cвятого Валентина, у Ліцеї відбувся музичний фестиваль «Звуки музики» 

(«The Sound of Music»). Звучали відомі англійські пісні, вірші про любов та дружбу.У фестивалі 

брали участь учні 2-В, 3-Б, 4-А, 5-А, 6-Б, 7-Б, 9-А, 10-Б класів. 

Підготували це свято вчителі англійської мови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 лютого  - Міжнародний день рідної мови   

       22 лютого 2016 року  традиційно відбулися 

святкові дійства,  у яких брали участь  учні 1-11 

класів. Художнє слово, щира  посмішка,  

доброзичливість з душевним трепетом 

віддзеркалюються в  день рідної мови у стінах нашого 

закладу.У Ліцеї міжнародних відносин № 51 учні та 

вчителі підготували чудове свято Рідної Мови. Зі 

сцени лунали вірші та пісні українських поетів та 

письменників. Учні початкової школи брали активну 

участь у святкуванні: проводили конкурс знавців 

мови, інсценували уривки з творів Лесі Українки, 

Івана Франка, декламували вірші Тараса Шевченка, 

співали українські пісні.Сердечна атмосфера ще раз нагадала нам, що мова – це душа народу. 

         Міжнародний день рідної мови був 

проголошений на ХХХ сесії Генеральної 

конференції ЮНЕСКО в 1999 році в Парижі. 

Тема Міжнародного дня рідної мови 2017 року – 

«Стале майбутнє на основі багатомовного 

навчання». 

Щорічно в рамках відзначення цього дня в Ліцеї 

проводяться нестандартні інтегровані уроки 

українською , англійською та французькою мовами, 

уроки-дискусії, уроки-дослідження, конкурси на 

краще знання мов серед учнів, інтелектуальні ігри 

та вікторини. 

 

 

7 квітня- Всесвітній день здоров’я 

 Всесвітній день здоров'я у Києві відзначили 

масовою зарядкою. На оглядовому майданчику в 

Маріїнському парку зібралися школярі, студенти, 

представники різних міністерств, пенсіонери, кадети 

військових закладів і навіть військові. Загалом 

зарядка, яку проводила відомий фітнес-тренер Аніта 

Луценко, тривала 20 хвилин. Захід було проведено з 

метою привернення уваги громадськості до здорового 

способу життя. Учні та вчителі ліцею своїм прикладом 

нагадали співвітчизникам, що здоровий спосіб життя 

— це легко і не вимагає багато зусиль і часу!  

 

22 квітня - Міжнародний день Землі 

       В рамках святкування Міжнародного Дня Землі  відбувся екологічний десант. Учні разом з 

вчителями мали можливість прикрасити квітами зелену зону навколо Ліцею. Члени Клубу 

ЮНЕСКО презентували для учнів молодшої школи проект «Земля - домівка людства, яка 

потребує дбайливого та толерантного ставлення». 

 

19 травня - Всесвітній день вишиванки  

        Українська вишивка, як і українська пісня, є 

знаковими для нашої традиційної культури. Без 

любові до української пісні, без розуміння символіки 

української вишивки не станеш справжнім українцем, 

не зрозумієш українську душу. В цей день школярі та 

вчителі прийшли у своєрідному дрес-коді – 

вишиванці. Під час акції проведено загальношкільний 



захід – флешмоб. У рамках свята  відбулася  виставка картин відомої української художниці, 

викладача Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури Марини Соченко 

«Заради майбутнього України». Картини художниці представляють героїчну сторінку новітньої 

історії України, яка бореться за свою соборність, незалежність та європейський вибір.  

   22 травня – День Європи  

      Для початкової школи були проведені тематичні уроки «Відкрий Європу для себе», в середній 

школі - квест «По країнах Європи» та ігри-вікторини на європейську тематику;  для старшої 

школи  Клуб ЮНЕСКО  Ліцею підготував презентацію «Україна очима європейців». 

 

 ڤ під час уроків  (атобор аньлікшазоп) яттяназ інчоруазоП ڤ

 

Чи задоволені ви результатами? 

 задоволені ڤ  

 

7. Труднощі / Допомога 

Чи зустрічалися ви з труднощами ?                       

Чи отримували ви допомогу?                   
 Активна допомога в усіх міжнародних проектах зі сторони батьківської громади та Благодійного ڤ   

Фонду Ліцею міжнародних відносин №51 «Україна - ХХІ століття».   

Чи організовували ви співробітництво на місцевому рівні (інші школи, місцева влада, 

приватний сектор тощо?) 

 Так. Співпраця з вищими навчальними закладами, науковими закладами, освітніми установами таڤ 

громадськими організаціями: 

 Інститутом педагогіки АПН України; 

 Лабораторією педагогічних інновацій Інституту педагогіки  АПН України; 

 Національним педагогічним університетом ім. М.Драгоманова; 

 ПДЮ Печерського району м. Києва; 

 Першою гімназією міста Черкаси; 

 Городнянською школою – інтернатом для дітей, позбавлених батьківської опіки, м. Городня, 

Чернігівської області; 

 Ліплявська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Канівської районної ради Черкаської області. 

 Європейським молодіжним  парламентом; 

 Британською Радою в Україні; 

 ВБО «Інститут місцевого розвитку»; 

 Маріупольською загальноосвітньою школою 1-Ш ступенів № 20 (м.Маріуполь Донецької області). 

 Первомайською ЗОШ І-Ш ступенів № 4 (м. Первомайськ Миколаївської області) 

 Посольством США в Україні; 

 Посольством Китайської Народної Республіки в Україні; 

 Інститутом Конфуція Київського національного університету імені Т. Шевченко; 

 Посольством Литовської  Республіки в Україні.  

               

Чи організовували ви збір коштів (фонди) з метою фінансування ваших проектів на цей рік? 

 Ні ڤ

8. Результати.  

а). Стисло зазначте вплив проекту на учнів.   
Якщо помітили зміни, то що саме?  

  Спостерігаються позитивні зміни у стосунках між учнями, вони стають більш толерантними, 

доброзичливими, уважними. Ліцеїсти стали більш цікавитися проблемами сучасного суспільства, 

міжнародними відносинами, екологічними проблемами. 

Якою діяльністю вони більше цікавляться?  

    Ліцеїсти залюбки виконують волонтерську роботу, захоплюються дослідницькою діяльністю в різних    

     галузях. Вони стали активними учасниками  екологічних та театральних проектів. 

в). Стисло зазначте вплив проекту на вчителів - учасників ПАШ ЮНЕСКО і відповідального за 

проект. 
 Які аспекти виконання Проекту є для вас особливо цікавими? Робота в проекті – це завжди 



самоосвіта, удосконалення міжособистісних стосунків між учнями та викладацьким складом Ліцею, 

розвиток самоврядування в Ліцеї, підвищення соціальної активності ліцеїстів, виховання 

відповідальності за все, що відбувається в суспільстві,  формування нових моделей екологічної 

поведінки дома та в школі.  

 У якій сфері ви можете долучити до роботи в Проекті ваших колег та/або не з числа вчителів 

вашої школи  і чи зможете ви поділитися своїм досвідом ?   
Співпраця з громадською організацією «Європейський молодіжний парламент -Україна». 

Підготовка та проведення конференцій, практичних семінарів з екології, культури миру. 

Організація та проведення імітаційної рольової гри «Модель ЮНЕСКО». 

Участь у міжнародних театральних фестивалях. 

с). Стисло зазначте вплив батьківської громадськості на вашу діяльність в ПАШ ЮНЕСКО: 
Активна допомога в усіх міжнародних проектах зі сторони батьківської громади та Благодійного 

Фонду Ліцею міжнародних відносин №51 «Україна - ХХІ століття».  

9. Висвітлення діяльності в проекті асоційованих шкіл ЮНЕСКО. 

    Зазначте, як ви висвітлюєте вашу участь у  ПАШ ЮНЕСКО ? 

Шкільні плакати,буклети; стенд ліцею «ПАШ ЮНЕСКО», веб-сайт Ліцею міжнародних відносин №51 

(http://irl51.kiev.ua.), Перший канал Українського радіо,  

    Що ви пропонуєте для підвищення популярності вашої роботи? 

Продовження роботи над проектами, співпраця з громадськими організаціями, обмін досвідом між 

навчальними закладами. 

10. Відношення з Національним координатором ПАШ ЮНЕСКО. Чи були ви в контакті з 

вашим Національним координатором ПАШ ЮНЕСКО? Якщо так, то скільки разів за рік і з 

якого приводу?  
 .Так, неодноразовоڤ 

 

11. Участь в конференціях ПАШ ЮНЕСКО 

           Чи брала ваша школа участь у національних, регіональних і/чи міжнародних зустрічах, 

організованих в рамках ПАШ ЮНЕСКО? Якщо так, то  в яких і коли? 

 Так, неодноразово. Ліцей міжнародних відносин № 51 є активним учасником Всеукраїнськихڤ  

конференцій учнів ПАШ ЮНЕСКО. 

 

ХVІІІ Всеукраїнська Я-конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО«Вчимося знати, вчимося 

робити, вчимося бути, вчимося жити разом: трансформація освітнього ландшафту школи 

засобами сучасних технологій». 

          24 березня у м. Буча (Київська область) в 

Головному навчальному центрі «Зелена Буча» відбулася 

ХVІІІ Всеукраїнська Я-конференція асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО «Вчимося знати, вчимося робити, 

вчимося бути, вчимося жити разом: трансформація 

освітнього ландшафту школи засобами сучасних 

технологій».Вона проходила у форматі mini-Trend-Study-

Space. Команда Ліцею міжнародних відносин №51 (у 

складі – заступника директора з навчально-вихоної 

роботи Байкової С.Ю., вчителя географії, керівника клубу 

ЮНЕСКО Ліцею Власюк О.В. та учнів 9-А класу 

Постоєнко Марії та Грималюка Артура) взяла участь у 

роботі конференції. 

          Конференція проходила в атмосфері активного спілкування та креативного обміну думками 

щодо бачення сучасної освіти. Команда Ліцею отримала сертифікати учасників конференції, а також 

дипломи за унікальний погляд на трансформацію освітнього ландшафту сучасної школи, творчий 

підхід та інноваційні рішення щодо впровадження концепції Нової української школи. 

Учні презентували досвід роботи Ліцею міжнародних відносин № 51 за двома напрямками: 

• кейс – технології («Кейс-технології у рамках міжнародного проекту «Європа та Азія в діалозі 

культур»); 

• формування «м’яких навичок» («Формування в учнів Ліцею «м’яких навичок» мовою театру»). 

Команда ліцею взяла участь у прикладному подіумі «Кейс-технології від покоління- Z».  

http://irl51.kiev.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні активно попрацювали на тренінг-shop з формуваннюя Soft Skills (м’які навички). 

Власюк О.В. взяла участь в теоретичному науково-педагогічному подіумі «Трансдисциплінарна  

освіта: ми для неї чи вона для нас?». 

        

      3 січня 2017 року учні ліцею  брали участь у Міській учнівській конференції асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО, присвяченій Дню Соборності України, «Видатні місця та культурна спадщина 

ЮНЕСКО в Україні». Метою конференції було ознайомлення учнів з видатними місцями різних 

регіонів України та об’єктами культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні, виховання особистості на 

засадах патріотизму, любові до рідного краю, формування активної громадянської позиції та 

особистої відповідальності за долю і 

єдність країни. Програма заходу 

включала виступи науковців щодо Дня 

Соборності українських земель та 

сучасного стану культурної спадщини 

ЮНЕСКО в Україні, презентації 

стендових виступів, створених учнями 

шкіл-учасниць та творчий проект 

«Україна – єдина країна». Учні Ліцею 

презентували свій регіон дослідження – 

Одеську область. У вигляді стендового 

виступу вони представили всі 

культурні, історичні, географічні 

об’єкти, якими пишається ця область. 

Основним підсумком конференції 

стало усвідомлення учасниками того, 

що саме ідея єдності та суверенності 

України є головною умовою розвитку та процвітання нашої держави. 

 

   5 листопада 2016 року у НВК № 30 

«Еконад» м. Києва відбувся Фестиваль 

ініціатив столичних шкіл. Девіз фестивалю – 

«Толерантність заради миру».У фестивалі 

взяли участь представники українських 

громадських організацій, депутати київської 

міської влади та учні ПАШ ЮНЕСКО м. 

Києва.Ліцей міжнародних відносин № 51 

представляли учні 9 – А класу Грималюк 

Артур, Макеєва Єлизавета, Пузанова Дар’я та 

керівник Клубу ЮНЕСКО вчитель географії О. 

В. Власюк 

 



 

Конкурс – фестиваль «Діалог держав: партнерство в освіті -2017» 

             21 березня 2017 року учні Ліцею міжнародних відносин № 51 стали активними учасниками 

районного етапу ХІV загальноміського конкурсу – фестивалю «Діалог держав: партнерство в освіті», 

який проходив під гаслом «Ми – це не безліч 

стандартних «я», а безліч всесвітів різних». 9 

команд навчальних закладів Печерського 

району представили мультимедійні 

презентації та танцювально – музичні 

композиції, що стали віртуальною 

мандрівкою до країн Європи. Ліцей 

міжнародних відносин №51 представляв 

співпрацю закладу з Кіпром у рамках угоди з 

Міжнародною школою «Американська 

Академія».  

 

12. Подальші проекти. Зазначте ваші плани на майбутній навчальний рік: 

 Святкування Міжнародних Днів, Років чи Десятиріч, які відзначає ЮНЕСКО і ООН; 

 Проект «Всесвітня спадщина в руках молоді»; 

 Міжнародний проект  з НРЖУ «Культура миру через рівні можливості до благополуччя світу»; 

 Проект «Вахта пам’яті»; 

 Проект «Україна – Франція – Польща – вектор співробітництва в освіті»; 

 Проект «Діти – дітям»; 

 Участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»;  

 Проект в рамках 2013-2022 –Міжнародного десятиріччя зближення культур «Європа та Азія 

разом. Silk Link»; 

 Проекти в рамках 2011-2020 – Міжнародного десятиріччя біорізноманіття; 

 Проект Твіннінг (e-Twinning); 

 Міжнародний проект «Внесок українців у розбудову світу».. 

 Співпраця з Міжнародною організацією Еuropean Youth Parliament – Ukraine.   

 

        Ім’я автора цього звіту Байкова С.Ю.               Дата 20.05.2017 

 
UNESCO, Education Sector, ASPnet, 7 Place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France           

www.unesco.org/educatlon/asp 
 

Звіти надсилати електронною поштою на адресу m_globa@mon.gov.ua 

Глоба Марія Костянтинівна т/ф (044) 486-22-30  
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