
Информация по олимпиаде 

Шановні колеги! 

Згідно наказу Міністерства освіти та науки України № 1506 від 23.12.2014 р. ДВНЗ 

„Український державний хіміко-технологічний університет” призначений базовим вищим 

навчальним закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії 

у 2014/2015 навчальному році. 

 У зв’язку з цим, запрошуємо студентів всіх ВНЗ України ІV рівня акредитації, 

окрім класичних та педагогічних університетів взяти участь у II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з хімії. 

 Термін проведення олімпіади     14 квітня – 17 квітня 2015 р. 

  

 Олімпіада пройде у трьох незалежних секціях: 

І. Загальна хімія. 

ІІ. Хімія (хіміко-технологічний напрямок). 

ІІІ. Хімія (медичні, фармацевтичні, біотехнологічні напрями тощо). 

 До І секції «Загальна хімія» запрошуємо студентів навчальний план яких 

передбачає вивчення хімії в сумарному обсязі не більше 150 годин (студенти механічних, 

економічних, металургійних, аграрних напрямів підготовки тощо). 

 До ІІ секції «Хімія (хіміко-технологічний напрямок)» запрошуємо студентів 

напряму підготовки 6.051301 « Хімічна технологія». 

 До ІІІ секції «Хімія (медичні, фармацевтичні, біотехнологічний напрями)» 

запрошуємо студентів медичних, фармацевтичних, біотехнологічних напрямів тощо. 

 У секціях ІІ - «Хімія (хіміко-технологічний напрямок)» та ІІІ - «Хімія (медичні, 

фармацевтичні, біотехнологічні напрямки)» будуть запропоновані завдання за 

тематикою: 

 Неорганічна хімія. 

 Органічна хімія. 

 Аналітична хімія. 

 Фізична та колоїдна хімія. 

  

  



 Програмою передбачається проведення II етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади з хімії у 2 тури: 

 1 тур - Теоретичний (письмово). 

 2 тур - Експериментальний. 

 До теоретичного туру допускаються 3 учасника (сумарно)  по одному у кожній з 

запропонованих секцій від кожного ВНЗ. 

 За результатами теоретичного туру журі визначає учасників експериментального 

туру (орієнтовно перші 5 рейтингових місць). 

 Для секції «Загальна хімія» передбачається проведення тільки теоретичного туру. 

 Переможців олімпіади журі визначатиме у кожній із секцій окремо, як в 

індивідуальному так і в командному заліку (за сумою набраних балів учасників одного 

ВНЗ). 

 

 Для участі в олімпіаді необхідно до 20 березня 2015 р. надіслати електронною 

поштою (електронна адреса: olimрiada_udhtu@mail.ru) до оргкомітету заявку на участь та 

анкети (не більше 3 осіб від навчального закладу). 

 Анкети повинні бути оформлені відповідно Додатку 1. 

Паперові зразки анкет, завірені керівництвом відповідного ВНЗ просимо надіслати до 

31квітня 2015 р. листом на адресу оргкомітету олімпіади. 

 

Адреса оргкомітету олімпіади:  

кафедра неорганічної хімії,  

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»,  

пр. Гагаріна, 8 

м. Дніпропетровск, 49005 

з приміткою  - «Берзеніній О.В. На олімпіаду». 

 Оргкомітет запрошує викладачів Вашого навчального закладу взяти участь у 

складанні завдань теоретичного туру олімпіади.  

 Завдання з рішеннями просимо надсилати тільки на електронну адресу голови 

журі-професору, д.х.н., завідувачу кафедри неорганічної хімії Штеменку Олександру 

Васильовичу shtemenko@i.ua  до 16 березня 2015 р. 

 

mailto:olimрiada_udhtu@mail.ru


Розклад олімпіади: 

14 квітня 2015 р з 8години  

ранку 
реєстрація учасників,  поселення у гуртожитку 

15 квітня 2015 

р. 
08

00
-10

00 

11
00

-14
00   

реєстрація учасників 

теоретичний тур, по закінченню – культурна програма 

16 квітня 2015 

р. 

09
00

-10
00 

10
00

-13
00 

15
00 

робота апеляційної комісії 

оголошення результатів теоретичного туру 

нагородження переможців 1 секції 

експериментальний тур 

культурна програма  

17 квітня 2015 

р. 

09
00

-10
00 

11
00 

робота апеляційної комісії 

оголошення результаті, нагородження переможців 

 

Учасники олімпіади повинні мати при собі студентський квиток, паспорт, 

мікрокалькулятор. Квитками на проїзд оргкомітет не забезпечує. 

Проїзд від залізничного вокзалу трамваєм №1 до зупинки вул. Чернишевського, (« ТЦ 

Нагорний» ) Поселення учасників олімпіади в гуртожитках УДХТУ. 

  



АНКЕТА 
учасника ІІ–го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії  

20___/20___ н.р. 

(заповнити повністю все запропоноване) 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 
__________________________________                                             ______________________ 

Дата народження _______________________________               

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) 

______________________________________        

                                                                      
Факультет, курс, напрям підготовки 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
Результати участі у І етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії 

___________________________________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача, який підготував студента до участі в олімпіаді, а 

також науковий ступень, посада та кафедра, де він працює _     

              
Рішенням оргкомітету  

_____________________________________________________________________________________ 
(назва вищого навчального закладу) 

студент (ка) 

_______________________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

який (а) у І-му етапі олімпіади з хімії 

___________________________________________________________ 

посів (ла) ____ місце та рекомендується до участі у ІІ-му етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 20__/20___ н.р. 

Обрана секція :  

- Загальна хімія________________________________________________________________ 

- Хімія(хіміко-технологічний напрямок)__________________________________________ 

- Хімія(медичні, фармацевтичні, біотехнологічний напрями тощо)_____________________ 

Голова оргкомітету 

вищого навчального закладу       _____________________    ___                            _____ 

      (підпис)  (прізвище, ініціали) 

М.П. 

Підпис учасника олімпіади ______________ 

Дата заповнення     __________________________  

Контактний телефон _________________________ 

Надіслати не пізніше 31 березня 2015 р. 


