
Управління освіти і науки Сумської міської ради 

Комунальна установа 

Сумська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів № 25, м. Суми Сумської області 

вул. Декабристів, 80, м. Суми, 40013,  тел. (0542) 61-82-55 

e-mail: ssh25sumy@ ukr.net  Код ЄДРПОУ 21117479 

Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських проектах 

№з/п Назва проекту Формат участі 

Навчальні 

1. Участь у   Всеукраїнському експерименті з упровадження науково-

педагогічного проекту «Філологічний олімп» 

 Учитель української мови та літератури 

Власенко О.С., учитель світової літератури 

Матвієнко С.П. (участь у творчій групі) 

2. Проект «Школи – партнери» за участю   інтернаціональної школи 

міста Бреда (Нідерланди) 

Учителі Герман С.О., Діденко С.П., 

Нестеренко С.О., Ходенко З.Б., Левченко 

О.В., Дяченко Ю.В.,  (спілкування учнів у 

мережі Інтернет). 

3. Екологічний проект «Сортуй сміття - збережи життя» за участю 

інтернаціональної школи міста Бреда (Нідерланди) 

Мещанінова С.В., Шевченко О.О. (зроблені 

екосумки, презентація на міському рівні) 

4. Міжнародний проект «Європейський волонтерський сервіс» за 

програмою ЄС «Молодь у дії» (співпраця з культурного, 

інформаційного, мовного обміну).  

Робота євроклубу «Гармонія»  

(Роженко Т.П.) 

5. «Акт на підтримку свободи – Програма обміну майбутніх лідерів» 

(FLEX)  

Учні навчаються в школах США, 

проживаючи в американських сім’ях 

6. Проект «Енергоефективність школи: нова генерація». Генеруємо 

лідерів енергоефективності та житлово-комунального управління 

(Всеукраїнська благодійна організація Інститут місцевого розвитку) 

Дистанційне навчання 

7. Міжнародний проект Гете-Інституту «Іспити у школах» Левченко О.В.  (12 учнів отримали 

сертифікати рівня А1). Учитель німецької 

mailto:zosh25@osvita.sumy.ua


мови отримала стипендію від Гете-Інституту 

на поїздку до Німеччини на семінар 

підвищення кваліфікації 

Виховні 

8. Програма «Козацький гарт»   Школа тісно співпрацює з міжнародною 

громадською організацією «Козацтво 

Запорозьке», у закладі створено дитячу 

козацьку чоту  

ім. П. Калнишевського, члени якої вивчають 

історію рідного краю, природне довкілля, 

займаються оздоровленням 

9. Програма науково – дослідницьких експедицій (співпраця з дитячим 

соціально – педагогічним Центром «Сигнал» при СДПУ ім. 

А.С.Макаренка (керівник Анохін Є.В.). 

Основні напрямки: розвиток діяльності дитячих громадських 

організацій; розробка концепції й змісту діяльності громадського 

дитячого ліцею «Сузір'я» для 5-8 класів; оздоровлення учнів школи 

під час літніх канікул у пересувних наметових таборах з програми 

науково – дослідницьких експедицій (с. Курган Лебединський р-н 

Сумської обл.). 

Оздоровлення учнів школи під час літніх 

канікул у пересувних наметових таборах 

 

 

 

 


