
 Критичне мислення

 Сайт вчителів біології та хімії  

 Підведення підсумків районного  
етапу олімпіади з хімії

 Підведення підсумків І  етапу 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт МАН з хімії

 Результати конкурсу “Вчитель року”

 Проведення ЗНО у 2019/2020 н.р.

 Заходи МО на ІІ семестр 2020 року  





2015 2020
1. Комплексне розв’язання 
проблем

1. Комплексне розв’язання 
проблем

2. Взаємодія з людьми 2. Критичне мислення

3. Уміння керувати людьми 3. Креативність

4. Критичне мислення 4. Уміння керувати людьми

5. Уміння вести переговори 5. Взаємодія з людьми

6. Контроль якості 6. Емоційний інтелект

7. Орієнтація на клієнтів
7. Уміння формувати власну 
думку та приймати рішення

8. Уміння формувати власну 
думку та приймати рішення

8. Орієнтація на клієнтів

9. Уміння слухати й 
запитувати

9. Уміння вести переговори

10. Креативність
10. Гнучкість розуму (вміння 
швидко переключатися з однієї 
думки на іншу)



1. Той, що базується на науковій 

перевірці правдивості, правильності 

1.Той, чиї думки базуються на науковій 

перевірці правдивості, правильності 

будь-чого. 

2. Той, хто здатний виявляти й 

оцінювати позитивне й негативне будь-

чого в будь-чому.





1) Свобода та самостійність (здатність висловити ідею 
незалежно від інших). 

2) Інформація для нього – відправна, а не кінцева точка 
для розвитку (щоб народити зважену думку потрібно 
опрацювати величезну кількість матеріалів). 

3) Починається з постановки питань та проблем, які 
потрібно вирішити (перший крок до того, аби навчити учнів 
критичному мисленню полягає в тому, щоб допомогти їм 
розгледіти безкінечну кількість питань навколо). 

4) Використовує переконливу аргументацію (коли людина 
знаходить власне вирішення і підкріплює його розумними 
доказами). 

5) Є соціальним процесом (будь-яка думка перевіряється і 
відточується тоді, коли ми ділимося нею з іншими; коли ми 
сперечаємось, обговорюємо, заперечуємо і обмінюємося 
думками з іншими – ми поглиблюємо свою позицію). 



Перебіг процесу критичного розмірковування відбувається 
під час розв'язування проблемної задачі 

усвідомлення задачі;

III

IV етап — обґрунтування віднайденого рішення та представлення 

результатів дослідження, що вимагає розгортання думки на всіх 

рівнях.









 Всього учасників олімпіад в 
районі/переможців – 5336/2370

 Хімія, біологія, екологія - 537

 227 учнів взяло участь в олімпіаді з хімії

(96 переможців)

288 учнів взяло участь в олімпіаді з 
біології (167 переможців)

51 учнів взяло участь в олімпіаді з 
екології (41 переможець) -30 проектів 
на місто

КВОТА
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Хімія - кількість переможців по класам

(всього 96 учня)
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Кількість переможців на олімпіаді з 

хімії по навчальним закладам 
у 2019-2020 навчальному році
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Кількість переможців по класам-екологія 

(всього 41 учн.)

11 клас

10 клас

9 клас

8 клас
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гімназія №177

ПЛ НТУУ "КПІ"

гімназія №178

Кількість переможців на олімпіаді з 

екології по навчальним закладам 
у 2019-2020 навчальному році



 Зошит, ручки, калькулятор, ПІБ вчителя

 Завдання зразки на сайті ІППО:ippo.org.ua

 Реєстрація на сайті ІППО на додаткові місця

 Міська олімпіада з хімії-18.01.2020р. 
10.00 ліцей №100 «Поділ» Покровська,4/6

 Апеляція 21.01.2020 16.00–ліцей №100

 Міська олімпіада з біології-25.01.2020р. 
10.00 Гімназія «Логос»№329 
(вул.Урлівська,19-Б) апеляція 30.01.2020

(Березняківська,30-Б)

 Міська олімпіада з екології-02.02.2020р. 
10.00 НТУ(Омеляновича-Павленка,1) 
апеляція-05.02.2020 НТУ



 Хімія-7 переможців 

 СШ №173- 1

 СЗШ №121 - 1

 СЗШ №26 - 2

 СЗШ №46 - 1

 СЗШ №161 - 1

 СШ №43 - 1



 Оформлення робіт

 Оформлення тез

 Контрольна робота

 Свідоцтво про народження, 
завірене в школі, ідентифікаційний 
код

 Рецензія, відгук керівника- не 
потрібен

 Підготовка до захисту.

 (Учнівський квиток на контрольну)













 СЗШ №22 - Кобижча В.Г.,

 СЗШ №69 – Чепак Г.О.,

 СШ №144 - Варакса С.В.,

 Ліцей №142 - Каплан Л.А.,

 СШ №149 - Сога К.Г.,

 ПЛ НТУ «КПІ» - Мала Н.В.,

 «Престиж» - Томченко Н.П.

 Гімназія №177-Черепіна Н.В.

 ЮЛ НАВС – Шапошнікова І.М.

 ВСШ №3 – Лобанова Є.Б.

 ВСШ№3 – Дудка М.П.



❑ Ознайомитися з Правилами 
прийому до обраного вищого 
навчального закладу

❑ Визначити перелік предметів (не 
більше чотирьох) і рівень 
складності

До початку РЕЄСТРАЦІЇ 
для участі у зовнішньому незалежному 

оцінюванні абітурієнт має  

1



Зовнішнє незалежне оцінювання 
з української мови і літератури 

для всіх абітурієнтів

є обов'язковим

26 травня 2020 року-укр. мова
21 травня 2020року-І ЗНО 

математика



❑ української мови і літератури  (базовий та 
поглиблений рівень)

❑ математики (базовий та поглиблений рівень)
❑ історії України
❑ біології
❑ географії
❑ фізики
❑ хімії
❑ англійської мови
❑ іспанської мови
❑ німецької  мови
❑ російської мови
❑ французької мови

Обирається 
3 або 4 тести з 12

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ



Терміни  

15.06.2020 - хімія

09.06.2020 - біологія



 Міська олімпіада з хімії-18.01.2020р. 10.00
ліцей №100 «Поділ» Покровська,4/6

 Апеляція 21.01.2020 –ліцей №100
 Міська олімпіада з біології-25.01.2020р. 

10.00 Гімназія «Логос»№329 (вул.Урлівська,19-
Б) апеляція 30.01.2020
(Березняківська,30-Б)

 Міська олімпіада з екології-02.02.2020р. 
10.00 НТУ(Омеляновича-Павленка,1)апеляція-
05.02.2020 НТУ

 ІІ етап Ман (Графік захисту і контрольних на 
сайті)

 Семінари: майстер-клас вчителів, які 
атестуються (лютий, березень 2020)

 Атестація вчителів (квітень 2020)





Бикова Ріта Петрівна - заступник
директора НМЦ, методист з хімії та
біології

0672203330; 0667027302

електронна пошта rita-bukova@ukr.net

Сайт вчителів біології та хімії
Солом’янського району

https://mobiologisolom.jimdofree.com

mailto:rita-bukova@ukr.net
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjM7Z6_lPnmAhVy-SoKHfT-AqkQFjAAegQICRAC&url=https://mobiologisolom.jimdofree.com/&usg=AOvVaw1m8D4Y2rOVPeDRbRAFHnek

