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“Європейська школа обміну досвідом” – платформа для забезпечення стійкої співпраці між освітніми 

установами в прикордонних регіонах України, Словаччини, Угорщини та Румунії. 
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Прес-реліз                                          
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ФОРУМ ПАРТНЕРСТВ 

    ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ, УГОРЩИНИ, СЛОВАЧЧИНИ ТА РУМУНІЇ. 
   МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА ОБМІНУ ДОСВІДОМ» 

 
28-29 листопада 2013 року в 
м.Ужгороді відбулась 
підсумкова міжнародна 
конференція в рамках проекту 
«Європейська школа обміну 
досвідом» - платформа для 
забезпечення стійкої співпраці 
між освітніми установами у 
прикордонних регіонах України, 
Словаччини, Угорщини та 

Румунії, що фінансується Європейською Комісією в рамках програми ENPI Угорщина-Словаччина-
Румунія-Україна 2007-2013. Враховуючи велику кількість партнерств, які були сформовані під час 
конференції, а також євроінтеграційні прагнення, що  були проголошені учасниками конференції,  
захід пройшов у форматі євроінтеграційного форуму партнерств. 
 

Метою конференції є: підведення підсумків діяльності партнерів та експертів проекту в сфері 
розвитку освіти, формування міжнародної партнерської мережі з метою надання нового рівня освітніх 
послуг на основі сталого співробітництва між освітніми установами в прикордонних регіонах України, 
Словаччини, Угорщини та Румунії. 
 

Конференція була розпочата ознайомчим візитом  – 
презентацією в гімназії м.Ужгорода з метою 
представлення можливостей та досягнень в сфері 
міжнародного співробітництва. У зустрічі взяли участь 
делегація з Румунії, яку очолила Проф. Анна Лукреція 
Марія Молдован, голова управління шкільної освіти повіту 
Марамуреш Румунії; делегація з Угорщини під керівництвом 
Йолани Цап, директора загальноосвітньої школи ім. 
Тейхмана Вілмоша, а також представники управління освіти 
Ужгородської міської ради, освітніх закладів України. Під час 
зустрічі підписано першу Декларацію Ужгородського 
Форуму партнерств,  декларацію про співробітництво між  
гімназією м.Ужгорода в особі директора гімназії, пана Сергія Романа та Національним коледжом 
«Коледж Георга Сінкаї» м.Байа – Маре повіту Марамуреш Румунії, в особі заступника директора, пані 

Маріни Лічі. Гімназисти презентували роботу гімназії в 
сфері реалізації міжнародних проектів, в тому числі 
спільні проекти та програми з Великобританією, 
Туреччиною, Польщею, Німеччиною, тощо та 
продемонстрували високий рівень практичних навиків 
щодо здійснення презентацій та проведення 
протокольних зустрічей. Досягнення гімназії м.Ужгорода 
були високо оцінені учасниками візиту.  
 
Основна частина Конференції відбулась в у 
конференц-залі готелю «Дружба», в якій взяли участь 
представники дипломатичних установ, органи влади та 
самоврядування прикордонних регіонів, керівники 
партнерських організації та інституцій регіонального 
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розвитку проекту «Європейська школа обміну досвідом», представники Міжнародного освітнього 
консорціуму «Альянс», представники Департаменту освіти і науки  обласних та міських  управлінь  освіти 
Закарпатської обласної державної адміністрації і Ужгородської міської ради, управління освіти і науки 
виконавчого комітету Мукачівської  та Івано-Франківської міських рад,  представники угорського офісу освіти 
м.Загонь та м.Кішварда Угорщини, управління освіти та шкільної інспекції повіту Марамуреш Румунії, 
освітніх установ Словаччини, а також представники молодіжних груп Угорщини,Словаччини, Румунії та 
«Європейської школи «Альянс» з України. 
 

З привітальними словами до учасників 
конференції  звернулись представники 
дипломатичних установ: 
- Тріеб Гергей, консул генерального 
консульства Угорщини в м.Ужгороді, який 
передав вітання від пана Йожефа Бачкаї, 
генерального консула Генерального 
консульства Угорщини в м.Ужгороді та 
висловив слова підтримки євро інтеграційних  
прагнень України. 
-  Олександр Шкурла, консул 

генерального консульства Словацької Республіки в м.Ужгороді, із вітаннями від генерального консула Янки 
Бурьянової підтримав учасників конференції та висловив сподівання щодо асоційованого партнерства 
України. 

Учасників конференції привітали 
представники органів влади та 
місцевого самоврядування, 
департаментів освіти та освітніх 
установ та прикордонних країн: 
- Маріанна Кляп, директор 

Департаменту освіти і науки  
Закарпатської обласної  
державної адміністрації; 

- Проф. Анна Лукреція Марія 
Молдован, голова управління 

шкільної освіти повіту Марамуреш Румунії; 
- Володимир Фленько, заступник Ужгородського міського голови 
- Вікторія Тарахонич, начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 

Ужгородської міської ради 
- Галина Ігнацевич, представник  управління освіти Ужгородської міської ради; 
- Михайло Мотильчак, начальник управління освіти і науки виконавчого комітету Мукачівської  міської 

ради; 
- Світлана  Уварова, заступник начальника управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради; 
- Атілла Маркович, голова начальник управління освіти в м. Загонь / Центр підтримки установ 

Клебелсберг в м.Загонь, Угорщина. 
- Петро Кіндюх,  координатор проекту, директор Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступені №5 із 

поглибленим вивченням іноземних мов. 
 

Під час конференції, як один із головних напрацювань 
проекту, відбулось активне формування партнерств, 
презентація роботи Міжнародного освітнього 
консорціуму «АЛЬЯНС» та підписання Декларацій щодо 
розвитку співпраці між освітніми установами 
прикордонних країн. 
 

Стратегічно важливою подією щодо подальшої 
співпраці в сфері освіти стало підписання декларацій 
про співробітництво між прикордонними регіонами, а 
саме:  департаментом освіти і науки Закарпатської обласної 
державної адміністрації в особі начальника управління  
Маріанни Іванівни Кляп та управління освіти повіту 
Марамуреш Румунії в особі начальника управління, 
генерального інспектора, Анни Лукреції Марії Молдован. 
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Протокольна частина була забезпечена представниками Європейської школи «Альянс», Наталкою Носа, 
ученицею гімназії м.Ужгорода та Андрієм Потолап, студентом Ужгородського комерційного технікуму. 
 
Під час Конференції підписані Декларації про співробітництво на рівні управлінь освіти 4-х 
прикордонних міст: 

 Управління освіти в м. Загонь / Центр підтримки установ Клебелсберг в 
м.Загонь, Угорщина.в особі начальника управління пана Атілли 
Маркович та управління освіти Ужгородської міської ради в особі Ганни 
Ігнацевич, представника управління освіти 

 Управління освіти м.Загонь Угорщини в особі начальника управління 
пана Атілли Маркович та управління освіти Івано-Франківської міської 
ради в особі пані Світлани Уварової, заступника начальника управління 
освіти. 

 Управління освіти м.Кішварда, в особі начальника управління пані 
Яношнеи Береш  та управління освіти Мукачівської міської ради в особі 
Михайла Мотильчака 

Крім того, наступні освітні заклади прикордонних регіонів 
домовилися про співробітництво та закріпили своє бажання 
співпрацювати підписанням декларацій: 

 Кам’яницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню Ужгородської 

районної ради Закарпатської області в особі директора школи, пана 
Михайла Мазюти та Початкова школа Лоньої Меньгерт м.Тужер в 

особі директора школи, пана Міклоша Покол 

 Галоцький Навчально-виховний комплекс «Дошкільний 
навчальний заклад – Загальноосвітня школа І ступеня» 

Ужгородської районної ради Закарпатської області в особі директора 
школи пані Ержебет Санісло та Тисабездедська філія початкової 
школи  Лоньої Меньгерт в особі директора пана Йожефа Сьодней 

 Природничо-математичний  ліцей, м. Івано-Франківська в особі 
директора Мирослава Бідичака та  Вища школа ім.Тараса Шевченка, 
м.Сігет Румунії, в особі директора  школи, пана Маріана Фертаді 

 Івано-Франківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 в собі 
директора школи пана Дмитра Чміль та Загальноосвітня школа ім. 
Вілмоша Тейхмана Угорщини  в особі директора Йолани Цап 

 Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №.5 з 
поглибленим вивченням німецької мови в особі директора школи 
пана Ярослава Олексина та Загальноосвітня школа ім. 
ВілмошаТейхмана Угорщини  в особі директора Йолани Цап 

 Ужгородська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 в особі 
директора школи пана Володимира Поліщука та Технічна школа м. 
Сніна Словаччини, в особі директора школи, пані Алени Романової 

 Дитяча школа мистецтв м.Ужгорода в особі директора школи пані 
Наталії Громової та Вища школа мистецтв м. Байа Маре Румунії в 
особі Віорел Марінка, 

 Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості 
«ПАДІЮН» в особі директора Світлани Ганущиної та Вищою школою 
мистецтв м. Байа Маре Румунії в особі Віорел Марінка 

 Мукачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів школа №3 
ім.Ференца Ракоці ІІ, в особі директора школи, пана Степана 
Рудольфович Шинк та Загальноосвітня школа ім. Вілмоша Тейхмана 
Угорщини  в особі директора Йолани Цап 

 Регіональне екологічне молодіжне об’єднання «Екосфера» в особі 
директора Катерини Станкевич та Агенцією управління енергією 
повіту Марамуреш «АМЕММ» в особі директора Адіни Думитру. 

 
Учасники, які підписали партнерські документи,  задекларували 
наступне: « .... Сторони будуть розвивати і зміцнювати дружні 
взаємини та співпрацю в сфері розвитку освіти та молоді на основі 
рівності та взаємовигідної співпраці, беруть на себе здійснення 

спільних заходів, серед яких здійснення дитячих та  молодіжних обмінів, здійснення обмінів між вчителями, 
розробку та здійснення спільних  проектів та ініціатив, направлених на співробітництво  спрямоване на 
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пошук можливостей і мобілізацію ресурсів для здійснення програм з прикордонної співпраці, а також 
просування прикордонних можливостей в сфері розвитку освіти та молодіжних обмінів, здійснення постійних 
та ефективних дій з розвитку співпраці між прикордонними регіонами….». 
 
Всього під час конференції підписано 15 ДЕКЛАРАЦІЙ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО, що свідчить про 
високий рівень результатів проекту «Європейська школа обміну досвідом», та підтверджує 
прагнення прикордонних регіонів, міст та селищ, освітніх закладів та громадських організацій 
співпрацювати на європейському рівні. 
 

Наталія Носа, голова правління Центру Європейських ініціатив та ініціатор 
створення партнерської мережі освітніх закладів, представила роботу 
Міжнародного освітнього  консорціуму «Альянс», результатом якого є 
низка міжнародних ініціатив та проектів, що реалізовані та реалізуються з 
2011 року. Концепція роботи Міжнародного освітнього Консорціуму ґрунтується 
на тому, що кожний освітній заклад має унікальний досвід, що заслуговує на 
вивчення та мультиплікацію результатів. З іншого боку, є зацікавлені громадські 
організації, які зацікавлені у розвитку освіти, розвитку неформальної та 
позашкільної освіти в прикордонних регіонах та надають всебічну підтримку у 
формуванні партнерств, розробці проектів та реалізації ініціатив. Міжнародний 
консорціум створений для консолідації зусиль та об’єднує зацікавлені сторони з 
метою забезпечення високого рівня послуг в сфері освіти через реалізацію 
міжнародних проектів та програм.  В рамках презентації роботи Консорціуму 
презентові проекти гімназії м. Ужгород та газета «ПАРАБОЛА», як продукт 

роботи молодіжної групи міжнародної школи дипломатії та міжнародного бізнесу гімназії м.Ужгорода. Із 
презентацією Міжнародного освітнього консорціуму «Альянс» виступив Мар’ян Комарницький,  
директор ЗОШ І-ІІІ ступенів школа № 20 м.Ужгорода. Він розповів, що рішення про доцільність об’єднання 
досвіду і консолідації навчальних закладів та проектних інституцій було прийнято з метою участі у 
міжнародних проектах та освітніх програмах, формування міжнародної партнерської мережі, активного 
обміну досвідом у сфері впровадження 
освітніх ініціатив та представлення 
навчальних закладів на міжнародному 
рівні, представив напрацювання та плани 
на майбутнє міжнародного консорціуму. 
Основна мета консорціуму – активне 
поширення кращих практик в сфері освіти 
та запровадження якісно нового підходу 
до системних та довготривалих 
партнерств на основі фандрейзингу та 
просування освітніх послуг. 
 
Петро Кіндюх, координатор проекту, 
директор Ужгородської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступені №5 із поглибленим 
вивченням іноземних мов презентував 
результати роботи проекту «Європейська 
школа обміну досвідом».  
 
Результати проекту презентували  партнери проекту:  
o Йолана Цап, директор загальноосвітньої школи ім. Вілмоша Тейхмана м.Кішварда,Угорщина; 
o Алена Романова, директор середньої Технічної Школи у м Сніна, Словаччина; 
o Адіна Думитру, директор Агенції управління енергією в повіті Марамуреш «АМЕММ», Байа Маре, 

Румунія; 
o Ярослав Олексин, директор Івано-Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим 

вивченням німецької мови, Україна. 
o Наталія Носа, голова правління Центру Європейських ініціатив.  
 
Особливу увагу учасники конференції приділили результатам роботи міжнародної команди 
«Європейської школи обміну досвідом». Представники молодіжних груп України, Угорщини, 
Словаччини та Румунії презентували результати роботи програми «Карпатський регіон очима 
молоді» та результати проекту в кожному регіоні.  
 



 
     "Ця діяльність фінансується Європейським Союзом" 

                Проект виконується Ужгородською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 м.Ужгорода. Адреса: 88018, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, Київська набережна, 16. 
     Тел: +38 (03122) 3 40 67; Факс: +38 (0312) 61 39 16 

 

 

Українська команда під 
керівництвом  Віктора Станкевича, 
представника РМЕО «ЕКОСФЕРА» 
виступили із презентацією Стратегії 
«Карпатський регіон очима молоді» 
та презентували відео-роботи, що 
створені відповідно визначених 
пріоритетів розвитку.  Наталка 
Носа, Даніель Корчевський, 
Аліна Носа, Андрій Потолап, 

Владислав Мокрицький, представники «Європейської школи 
«Альянс» виступили із  презентаціями власних соціальних 
відеороликів. 
Адіна Думитру та Дачіан Песку (Румунія),  Давід Чінталан, та Конц Петра 
(Угорщина), Стефан Цубера та Томаш Сушко (Словаччина) ознайомили 
присутніх із результатами роботи молодіжних груп проекту в Угорщині, 
Словаччні та Румунії. 
 
Крім того, учасникам міжнародної підсумкової конференції був 
презентований «Практичний посібник для представників сфери освіти та 
громадських організацій прикордонних регіонів України, Угорщини, 
Словаччини та Румунії», що був розроблений за результатами проекту 
«Європейська школа обміну досвідом». Головною метою підготовки та 
видання посібника – поширити інформацію про кращий досвід освітніх 
організацій в сфері реалізації міжнародних проектів та поширення методик роботи. Довідник містить 
понятійні, організаційні, нормативні та структурні особливості функціонування освітніх систем України, 
Угорщини, Словаччини та Румунії на сучасному етапі їх розвитку. Представлено діяльність міжнародної 
мережі освітніх закладів, створеної в рамках проекту та представлені найкращі приклади співпраці на 
міжнародному рівні.  

За результатами роботи проекту Петро 
Кіндюх,  координатор проекту, директор 
Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів №5 із поглибленим вивченням 
іноземних мов зазначив, що завдяки проекту 
«Європейська школа обміну досвідом» 
молодь країн Карпатського регіону отримала 
унікальну можливість вивчити системи освіти, 
історичні особливості, народні звичаї, 
традиції, актуальні проблеми розвитку 
сусідніх країн. І, звичайно, важко переоцінити 
важливість безпосереднього спілкування з 
однолітками, педагогами, науковцями з інших 

країн. Під час роботи літніх міжнародних таборів та на подальших спільних тренінгах узагальнено отримані 
знання та досвід і розроблено спільні цікаві проекти розвитку Карпатського Єврорегіону, що отримали 
високу оцінку представників місцевого самоврядування. 
 

Всі присутні відзначили високий рівень та високі результати спільної роботи в рамках 
Міжнародного освітнього консорціуму «Альянс». Учасники конференції виразили готовність 
співпрацювати та поширювати роботи свій досвід у подальшому через активну діяльність 
партнерської мережі та залучення молоді до реалізації 2-го етапу діяльності проекту «Європейська 
школа обміну досвідом» у наступному програмному періоді.  
 

Учасники партнерської мережі Міжнародного консорціуму «Альянс» запрошують до співробітництва 
всіх, хто зацікавлений в сфері надання якісних послуг в сфері освіти та формування ефективної 
молодіжної політики,  активному обміні інформацією та обміні досвідом, зацікавлені  освітні 
установи та організації. Необхідну інформацію щодо результатів проекту та подальшої роботи 
можна знайти на сайті  www.europeanschool.org.ua.  

 
 

Прес-служба Європейської школи «Альянс» 
 

http://www.europeanschool.org.ua/

