
Міжнародна співпраця в 2021-2022 н.р. 

         Відповідно до Річного та перспективного планів роботи ліцею вивчалося 

питання ефективності діяльності ліцею на міжнародному рівні у співпраці з 

європейськими та канадськими організаціями, освітніми установами. У вересні 

2021 р. О.І.Вальчук, директор ліцею імені Олени Пчілки м.Ковеля, підписала 

Угоду про співпрацю з Гете Інститутом в Україні, що відкриває нові освітні 

можливості для учнів та вчителів німецької мови Ліцею. 10 учнів ліцею 8-10 

класів стали учасниками проєкту Гете Інституту “Prüfungen an Schulen”, які 

отримали унікальний шанс скласти іспит з німецької мови Goethe-Zertifikat A2: 

Fit in Deutsch та підтвердити власний успіх у вивченні німецької мови на рівні 

А2, отримавши мовний сертифікат міжнародного зразка (на жаль, проєкт було 

призупинено у лютому 2022 року в зв’язку з воєнними діями в Україні через 

вторгнення Росії на територію України).   

   Департамент освіти Ради Європи запросив Олену Вальчук, директора ліцею 

імені Олени Пчілки, який входить до Мережі демократичних шкіл, долучитися 

до фокус-групи з питань розвитку Мережі демократичних шкіл (DSN). Фокус-

група складається з представників шкіл-членів DSN, які бажають брати активну 

участь в обміні думками щодо розвитку мережі разом з експертами-

консультантами та Секретаріатом Ради Європи. Перша фокус-групова дискусія 

відбулася онлайн 28 червня 2022 року.  Під час цієї зустрічі школам було 

запропоновано висловити ідеї, поговорити про свій досвід, обговорити, як 

мережа може конкретно підтримати вчителів та учнів у вирішенні наступних 

тем: благополуччя в школі; попередження насильства та булінгу; захист 

навколишнього середовища; важливість дитячих голосів; боротьба з 

пропагандою, дезінформацією та фейковими новинами; вирішення чутливих 

питань; подолання дискримінації. Окрім раунду знайомств та презентації 

шкільних проєктів, учасники говорили про розвиток мережі, можливості 

співпраці та потреби учасників мережі, отримання малих грантів на проєктну 

діяльність для підтримки добробуту в школі, використання комунікаційних 

платформ для об’єднання всіх учасників мережі.  

19 травня 2022 року в рамках Днів науки у ВНУ імені Лесі Українки разом з 

ліцеєм імені Олени Пчілки відбувся круглий стіл “Канадознавчі студії”. Учні 

ліцею 11А класу К.Бірук, Д.Томчук, К.Король та учениця 10В класу 

Д.Плєшкова разом із науковим керівником О.В.Плєшковою поділилися своїми 

науковими напрацюваннями, презентували результати своїх пошуків та 

поспілкувалися із студентами та викладачами кафедри практики англійської 

мови. Учні ліцею і студенти ВНУ декламували вірші канадських письменників. 

Спільно організували віртуальну подорож за кордон. Філія Центру 

канадознавства тісно співпрацює з центром у ВНУ імені Лесі Українки та 

Валерієм Полковським, котрий понад 20 років живе в Канаді, проте не забуває 

Україну, постійно надсилає книги, проводить онлайн-зустрічі з учнями та 

студентами, залучає молодь до вивчення та дослідження аспектів канадського 

життя.  



18 лютого 2022 року Еліна Коляда, професор, завідувач кафедри  практики 

англійської мови Волинського національного університету імені Лесі Українки, 

передала у бібліотеку нашого ліцею книгу канадської письменниці Любові 

Василів-Базюк «Стежками емігрантів з України», яка вийшла у 2021 році 

(видавництво «Букрек» м. Чернівці). У цій  історичній повісті йдеться про 

становлення і розвиток української громади в Канаді. Любов Василів-Базюк 

зосереджує увагу читачів на маловідомих фактах з життя українських 

першопоселенців у Канаді. Передмову до книги написала доцент кафедри 

практики англійської мови, керівник центру канадознавства Ірина 

Калиновська.  

У 2019 році команда науковців факультету іноземної філології ВНУ імені Лесі 

Українки та ініціативна група педагогів ліцею імені Олени Пчілки виграли 

науково-дослідницький грант від Канадського інституту українських студій 

Альбертського університету (м. Едмонтон, Канада) за підтримки 

Меморіального фонду імені Петра Чорного. Керівник проєкту – доцент кафедри 

практики англійської мови Ірина Калиновська. Проєкт, присвячений почесному 

професору ВНУ імені Лесі Українки, українсько-канадській письменниці, 

науковиці, благодійниці, патріотці Любов Василів-Базюк, був обраний серед 

десятків праць учених України та Канади. Основна мета дослідницького 

проєкту – дослідити життєвий і творчий шлях українсько-канадської 

письменниці Любові Василів-Базюк, зокрема її рідні місця на Волині та її 

діяльність як письменниці, науковця, благодійниці, патріотки, а також через 

прочитання і переклад роману відомої землячки привернути увагу молоді до 

правдивої історії України, написаної авторкою-очевидицею. У творчому 

доробку письменниці вісім романів, десятки статей та віршів.  Досліджували 

рідні місця Любові Василів-Базюк та вивчали її діяльність Олена Вальчук, 

Людмила  Барановська та Ольга Плєшкова. Валерій Полковський, професор, 

доктор філософії Альбертського університету (Канада), президент компанії 

«East European Opportunities» («Східноєвропейські можливості»,) наголосив, що 

дослідницький проєкт підкреслює важливість дослідження українсько-

канадських зв’язків, збільшує рівень зацікавленості цією тематикою серед 

студентів, учнів та молодих науковців.  

Впродовж навчального року В.Р.Гарбуз разом з учнями 5Б, 7А, 8А, 10В брала 

участь у eTwinning проєктах “Green”, “Bird Net”, “Gen Z Schools”  з 

європейськими однолітками. Найактивнішими учасниками проєктів стали учні 

А.Дмітрієва, Є.Дудинець, П.Левчик, Т.Гірук (5Б), Мохнюк С., Рудь А., Тарасіч 

Д. (7А), Наумчик Н. (9А), Фільова І., Садовська О., Воздіган І., Білецька О. 

(10В). Посилання на результати проектів – 

 https://issuu.com/viktoriia38/docs/green_green_reflection_of_european_29cabb10e5

f13f, https://issuu.com/viktoriia38/docs/gen_zschools, 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv37LgfHylk&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=cHYBhuNpy20 
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Ліцей імені Олени Пчілки зареєстрований у програмі  eTwinning Plus з 2014 

року та має почесний статус  eTwinning School у 2019-2020 і 2021-2022 роках. 

Наявність даної відзнаки є свідченням прогресу всього колективу вчителів та 

учнів-ітвіннерів нашого навчального закладу та приналежності до когорти 

інноваційних шкіл, які дійсно орієнтовані саме на учнівські потреби. 9-10 

лютого 2022 року в онлайн форматі відбулася Щорічна конференція eTwinning 

Plus Ukraine, участь у якій взяли майже 100 активних учителів-ітвінерів з усієї 

України. На конференції були презентовані найкращі проєкти eTwinning. Також 

присутні взяли участь у вебінарі “Як розпізнати фейки та маніпуляції: прості та 

дієві способи” від Тетяни Матичак.   

Рада єроклубу “Diversity” у складі О.Садовська (10В), Д.Шиманський та 

А.Бруча (10А) разом з іншими учасниками клубу взяли участь у реалізації 

різноманітних заходів – проєкті «Наші голоси важливі!», європейському 

челенджі 2022 “Разом переможемо”, всеукраїнському марафоні #UAразом, 

зняли відео ролики “Чому учні обирають євроклуб”. Євроклуби-партнери 

проєкту «Наші голоси важливі!» отримали консультаційну та фінансову 

підтримку на реалізацію своїх ідей від Представництва Європейського Союзу в 

Україні. Ліцейний євроклуб «Diversity» зареєстровано на сайті Euroquiz 

Представництва Європейського Союзу в Україні: https://euroquiz.org.ua/network-

eu/contacts, де регулярно висвітлюються публікації про його діяльність і 

реалізовані проєкти. Напрацювання євроклубівців можна переглянути за 

покликаннями:  

https://youtu.be/2YSHiQ2hUf8  

https://issuu.com/viktoriia38/docs/_  

https://forms.gle/fYSXLuJTnVMi2VCDA  

https://www.youtube.com/watch?v=ph2UQN05Tns  

Також ліцейний євроклуб «Diversity» має свої сторінки у соціальних мережах 

Facebook та Instagram. Головою євроклубу в 2021-2022 н.р. є Анастасія Бруча.  

10-11 лютого 2022 року учителька іноземних мов Ліцею Вікторія Гарбуз стала 

учасницею авторського онлайн тренінгу від американської викладачки 

англійської мови Tiffany Tillman за сприяння Regional English Language Office 

від Посольства США в Україні. Протягом дводенного тренінгу 27 учителів з 

усієї України працювали в групах над темами “Creating Engaging Online 

Classes”, “Practical Apps/Sites to Engage Students Online”, “How to Build a TB 

Lesson”, “Creating Effective Teacher Presentations”.  

У жовтні 2021 року було реалізовано спільний польсько-український проєкт 

«Зробімо щось культурне» за фінансування Фундації розвитку освітньої 

системи в Польщі та сприянні Ради польсько-українських молодіжних обмінів 

було створення умов для молодих людей щодо порозуміння та обміну знаннями 

про спадщину, звичаї, традиції та культурне розмаїття своїх країн. У проєкті 

https://euroquiz.org.ua/network-eu/contacts,
https://euroquiz.org.ua/network-eu/contacts,
https://youtu.be/2YSHiQ2hUf8
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взяли участь А.Бруча, Д.Шиманський, О.Ткачук, учні 10 класів, та В.Бобер, 

Я.Пархомук, В.Донець, учні 11 класів, а також шість польських учнів. У ході 

реалізації проєкту учні здобули практичні вміння ліплення традиційних 

польських вареників, випікання хлібу та виготовлення селянського масла, 

приготування цибульних пляцків, вироблення посуду з глини, декорування 

тенісок. Також учасники проєкту мали можливість познайомитися з історією й 

пам’ятками архітектури в Люблінському воєводстві.  

  

 


