
Ірпінський академічний ліцей НУБіП України



новий зміст освіти

педагогіка партнерства

орієнтація на учня

вмотивований учень

виховання на цінностях

педагогіка плюралізму 

➢ Створення умов для формування компетентної, 
конкурентоспроможної фізично і духовно здорової особи, 
здібної до самовизначення в суспільстві

➢ Забезпечення єдності між головними учасниками 
освітнього процесу: дитиною, батьками і вчителями

Місія закладу



ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ

Особистість усебічно 
розвинена здатна до 
критичного мислення

ОСОБИСТІСТЬ

Здатний змінювати 
світ, конкурувати на 
ринку праці, вчитися 
впродовж життя

ІННОВАТОР

Патріот з активною позицією, 
який діє згідно з морально-
етичними принципами і здатний 
приймати відповідальні рішення

ПАТРІОТ



МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ





КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

27 педагогічних працівників
із них:

Нагрудний знак «Відмінник 
освіти України» має 1 особа

Спеціалістів вищої категорії – 16 ( 59%) 

Учителів методистів – 4 (15%)

Кандидатів наук – 4(15%)
Старших вчителів – 3 (11%) 



Підвищення кваліфікації вчителів ІАЛ НУБіП України за 2019-2020 н.р.:

вебінари + практикуми + тренінги – отримали 93 сертифікати та свідоцтва

Всі педагоги пройшли навчальний тренінг з теми: 

«Організація освітнього середовища засобами Google Classroom». 

На постійній основі у  закладі проходять практичні заняття:

“Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчання учнів”



Мережа  ІАЛ  НУБіП України 2019-2020 н.р.

13 класів  337 учнів

Середня наповнюваність – 26 учнів

Інформаційно-

технологічний

природничий

Інформаційно-

технологічний

гуманітарний



РЕАЛІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ 
НАВЧАННЯІнформаційно-

технологічний

❑Додаткові години з Інформатики

❑Курси за вибором: «Сліпий метод друку»; «Цифрова та 

медіаграмотність»; «Офісні інформаційні технології»; «Основи 

верстки та вебпрограмування»; «Введення в мережі. 

Маршрутизація і комунікація»

❑Факультативи: «Основи програмування»; «Основи опрацювання 

мультимедійних даних»

❑Гурток «Основи програмування та ІТ»



РЕАЛІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ 
НАВЧАННЯ

❑Додаткові години з української мови та літератури, англійської мови

❑Факультативи: «Усна народна творчість»; «Сучасна українська          

літературна мова: морфологія»; «Українська фразеологія»; 

«Навчальна практика з української мови та літератури»;      

«Англійська мова для ділового спілкування»

❑Гурток  - «Іноземна філологія»

Гуманітарний



РЕАЛІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ 
НАВЧАННЯ

❑Додаткові години з Хімії та Біології

❑Курси за вибором: «Фінансова грамотність», «Основи бізнесу та            

фінансів»

❑Факультативи: «Аптека природи»; «Світ кімнатних рослин»;    

«Абетка самоосвіти школяра з хімії»; «Хімія в побуті»

❑Гуртки: «Юні валеологи», «Біотехнологія, екологія», 

«Основи економіки та менеджменту» 

Природничий



ПЛІДНА ВЗАЄМОДІЯ ТРІАДИ «ЛІЦЕЙ – КОЛЕДЖ – УНІВЕРСИТЕТ» 



ПЛІДНА ВЗАЄМОДІЯ ТРІАДИ «ЛІЦЕЙ – КОЛЕДЖ – УНІВЕРСИТЕТ» 



ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА 

СПРЯМОВАНА НА ФОРМУВАННЯ 

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ, ТАКИХ, 

ЯК ПОВАГА ГІДНОСТІ, ПРАВ І СВОБОД 

ЛЮДИНИ, ВИЗНАННЯ ЦІННОСТІ 

ДЕМОКРАТІЇ, РОЗВИТОК НАВИЧОК 

КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ…





ЕКОСИСТЕМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Вчителі 
предметники

Усі учасники 

освітнього 

процесу 

співорганізовані

та діють як 

єдиний організм

Спільна мета –

виконання 

особистісного 

розвитку



Телефон

довіри

Вечори запитань 

та відповідей
Вирішення 

педагогічний 

задач, ситуацій

Круглий

стілТворчі ігри з 

батьками

Батьківський 

куточок
Нетрадиційні 

батьківські збори

Тиждень сім'ї 

Тренінги

Консультації

Анкетування

Дні відкритих 

дверей

Спільні свята 

та розваги

Аукціон ідей

Міні-

консультації

Онлайн-

комунікація

Співробітництво з батьками 

є важливою умовою ефективної освітньої діяльності

Інтернет 

платформи



Загальношкільний проект учнівського самоврядування

«Лідер у школі – лідер у житті»

Мета проекту:

створити умови для 

вираження яскравої

індивідуальності учня, його

лідерської позиції в системі

колективних зв’язків

сучасного суспільства



ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ

Соціалізуємо

Спрямовуємо до
самореалізації


