Шановні здобувачі освіти та
батьки, партнери НВК № 157 !
Запрошуємо до профільного
навчання випускників 9-х
класів.
У 2022-2023 ліцей відкриває
4 профілі :
економіко-математичний,
науково -технологічний,
суспільних комунікацій та
правознавства,
медико-біологічний.

НВК № 157

- багатопрофільний ліцей, який
щороку доводить переваги
унікальних методик у викладанні математики, української,
англійської та німецької мов,
інформатики, біології, хімії,
фізики.
НВК № 157 є закладом освіти нового типу.
За рейтингом результатів ЗНО,
результативністю діяльністі колективу освітян
НВК № 157 очолює першу сходинку показників
якості освіти в Оболонському районі міста Києва
та входить до топ 100 кращих шкіл України!

ЕКОНОМІКОМАТЕМАТИЧНИЙ
ПРОФІЛЬ
Школа успішних підприємців!

З цифрами у серці
Профільне вивчення математики та географії,
розв'язання задач різної складності.

Факультативи
Вивчаємо філософію бізнесу, економіку, основи
фінансової грамотності, психологію підприємництва
зі справжніми експертами-практиками.

Профорієнтація,
співпраця з зво
В межах нашої тісної співпраці з закладами вищої
освіти, здобувачі освіти матимуть можливість не
лише брати участь в днях відкритих дверей, а й
познайомитись з педагогічним колективом, цінностями та традиціями, програмами університетів,
стати слухачами лекцій, набути практичних навичок.

Наша мета
- це поглиблене вивчення профільних предметів для
реалізації освітніх завдань, набуття практичних
навичок шляхом залучення до пропедевтичних
курсів економічної, фінансової діяльності в поєднанні з набуттям та реалізацією навичок ХХІ століття.

Профільне вивчення
Англійської мови та Інформатики

НАУКОВОТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ПРОФІЛЬ

Мета
Вивчення профільних предметів для реалізації освітніх завдань, розвиток життєвих компетентностей,
застосування комунікативних навичок та знань в
галузі інформаційної освіти.

Співпраця з ЗВО,
їх візією, місією в галузі
науки та технологій.
Якісне опанування освітньої програми у співпраці з
провідними закладами вищої освіти готує випускника НВК № 157 не лише, як перспективного студента,
а вже як конкурентноздатного професіонала!

Додаткові факультативи
Офісні програми, ВЕБ програмування, дизайн,
історія мистецтва, мистецтвознавство, креслення,
психологія, кібербезпека.

Доклади серця свого до навчання і
вуха свої до розумних слів.
Притчі Соломона

СУСПІЛЬНИХ
КОМУНІКАЦІЙ ТА
ПРАВОЗНАВСТВА
Мета
Профільне вивчення предметів для реалізації
освітніх завдань, вивчення розширеного спектру
дисциплін гуманітарного та правничого напрямків
з метою формування особистості громадянина,
який зможе ефективно реалізувати здобуті
навички в європейському просторі та примножувати духовні й культурні надбання людства.

Профільні предмети
Українська мова - 4 години;
Правознавство - 3 години.

Спецкурси
Історія держави і права;
англійська література;
лінгвокраїнознавство;
гіди-перекладачі;
журналістика;
мистецтвознавство;
риторика;
психологія лідерства;
менеджмент та публічне управління.

Незалежність підіймає на крилах.
Відповідальність не дає ці крила
спалити. Маючи і те, і інше, можна
долетіти до мети!
Святослав Вакарчук

МЕДИКОБІОЛОГІЧНИЙ
ПРОФІЛЬ
Тісна співпраця з профільними закладами
вищої освіти України!

Профільне вивчення
Біології та Хімії

Наша мета
Формування здоров'язбережувальних компетентностей, виховання
екологічно свідомого ставлення до довкілля, розширення уявлень про
хімічні сполуки в науці та побуті.

Додаткові факультативи
Перша медична допомога
Мікробіологія
Біохімія
Анатомія і фізіологія
Англійська мова
медична етика та деонтологія
екологічно-безпечні технології

Медицина по істині є найшляхетніша з усіх мистецтв.
Гіпократ

До зустрічі у рідних стінах
НВК № 157 !
Все буде Україна

