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Основна програма



Меморандум (2013 р) про співпрацю з двома освітніми департаментами
всесвітньо відомого університету Кембрідж, а саме з видавництвом
Кембріджського університету, Cambridge University Press, а також з
екзаменаційним департаментом Кембріджського університету, Cambridge
English Language Assessment. НВК -ліцей також є офіційним партнером та
підготовчим центром міжнародних іспитів з англійської мови: Starters,
Movers, Flyers, KET, PET, FCE. Ця програма пропонує інтегрований підхід
до вивчення англійської мови, що використовує інтерактивні навчальні
матеріали та мовні кваліфікації, що відповідають міжнародним освітнім
стандартам.



Підготовка та
заохочення
учнів до здачі
Cambridge
exams
(Starters,
Movers, Flyers,
KET, PET, FCE
for schools



Згідно до діючого меморандуму про співпрацю з Cambridge University, учні ліцею
склали міжнародні іспити від Сambridge English Language Assesment, та
отримали сертіфікати Кебріджського універсітету, що підтверджують їх
рівень володіння англійcькою мовою від А1 (2-гі класи) та А2 (5ті, 6ті, 7мі ) до
В1, В2 (9ті та 11ті класи):

STARTERS, травень 2019 (8 учнів- вчитель, що підготував Бесен Н.С.)

MOVERS, травень 2019 (4 учня - вчителі, що підготували Бесен Н.С., Шаповал
С.М., Котельва О.М. )

FLYERS, травень 2019 (1 учень - вчитель, що підготував Бесен Н.С.)

KEY ENGLISH TEST березень 2019 (9 учнів - вчителі, що підготували
Бахтарова Г.М., Приходько Н.М.)

PRELIMINARY ENGLISH TEST березень 2019 (8 учнів - вчителі, що
підготували Ліщенко О.В., Кот Н.П.)

FIRST CERTIFICATE in ENGLISH, березень 2019 (1 учень- вчитель, що
підготував Закревська О.П.)

Таким чином, оскільки НВК-ліцей підготував понад 30 кандидатів, він зберігає
статус офіційного підготовчого центру до міжнародних іспитів Cambridge
English Language Assessment Preraration Center.



– 202 учасника (вчителі Іллюк О.Г., Котельва О.М.,
Белканія В.Г., Суворова І.В., Гінзбург Є.О., Приходько
Н.М., Кот Н.П., Бахтарова Г.М., Ліщенко О.В., Сачек
Н.Г., Закревька О.П.).



Всеукраїнська олімпіада з англійської мови

Ілона Семенець (8 клас) – 1місце (2 етап) – вчитель
Бахтарова Г.М.

Олександра Нечепоренко (8 клас) – 2 місце (2 етап) –
вчитель БахтароваГ.М.

Аліна Багенбаєва (8 клас) – 2 місце (2 етап) – вчитель
Гінзбург Є.О.

Григорій Нікончук (8 клас) – 3 місце (2 етап) – вчитель
Бахтарова Г.М.



Аліса Супрун (9 клас) – 1 місце (2 етап), 2 місце (3 етап) –
вчитель Бахтарова Г.М.

Анастасія Ратушна (9 клас) – 2 місце (2 етап), 2 місце (3
етап) – вчитель Бахтарова Г.М.

Богдана Шарпило (9 клас) – 3 місце (2 етап) – вчитель Кот
Н.П.

Злата Чабала (9 клас) – 3 місце (2 етап) – вчитель Кот Н.П.



Дарина Калита (10 клас) – 2 місце (2 етап), 2 місце (3 етап) - вчитель
Бахтарова Г. М.

Соколова Софія (10клас) – 3 місце (2 етап) – вчитель Ліщенко О. В.

Тімофій Козак (10клас) – 2 місце (2 етап) - вчитель Бахтарова Г.М.



в квітні 2019 НВК № 157 був підписаний меморандум про співпрацю з
організацією GO GLOBAL UKRAINE результатом якого стало
проведення літнього мовного табору GO CAMP. GoCamp – це
інноваційний формат табору з поглибленим вивченням іноземних мов.
Протягом двом тижнів діти взяли участь у реалізації проекту від
компанії КИЇВСТАР та завдань у межах чотирьох напрямків: STEAM
(наука, технологія, інженерія, мистецтво та математика), громадянська
освіта, профорієнтація, спорт та здоров’я.



Участь у таборах GoCamp – це не мета, а спосіб вивчення мови, завдяки
якому діти перебували у багатокультурному середовищі, навчалися працювати
в команді, критично мислити та бути толерантними до інших. Учителі були
залучені до розробки міждисциплінарних програм, які наближують навчання до
реального життя. Мета GoCamp – виховати нове покоління всебічно
розвиненої та освіченої молоді, яка готова до життя в ХХІ столітті, вільно
володіє іноземними мовами та відкрита до пізнання інших культур і досвіду.



Табори Go Camp ініціювали Go Global спільно з Міністерством освіти і науки
в Україні. Підтримали проект Адміністрація Президента України, Посольство
Сполучених Штатів Америки, Волонтери ООН та низка інших партнерів.
У цьому навчальному році учні НВК 157 мали можливість практикувати
свою англійську з носіями мови з Великобританії і Південної Африки, а у
вчителів з'явилася можливість обмінятися досвідом з колегою з
Нідерландів.








