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Робота з обдарованою молоддю

На  виконання  Державної  цільової  програми  роботи  з  обдарованою

молоддю затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України в університеті

велика увага приділяється поліпшенню науково-дослідної роботи студентів.

Згідно наказу МОН України на базі УДХТУ були проведені:

-  ІІ  тур  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових  робіт  з

природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму  «Хімічні технології»

та  підсумкова  конференція  конкурсу.  На  конкурс  було  направлено  59

студентських робіт з 27 ВНЗ України. На підсумковій конференції виступило

35  студентів  з  19  ВНЗ   Дніпропетровська,  Дніпродзержинська,  Кременчука,

Луцька, Харкова, Донецька, Києва, Севастополя, Рубіжне, Херсона.

- ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія», в

якій  прийняли  участь   40  студентів  з  ВНЗ  Дніпропетровська,  Києва,  Білої

Церкви,  Вінниці,  Кривого  Рогу,  Алчевська,  Рівне,  Полтави,  Суми,  Херсону,

Харкова, Сєверодонецька, Дніпродзержинська.

-  І  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  молодих  учених  і

студентів   «Перспективні  лакофарбові  матеріали  та  покриття:  теорія  і

практика»,  співорганізаторами  конференції  виступила  Асоціація  українських

виробників  лакофарбової  продукції  (УВЛП),  в  якій  прийняли  участь  86

учасників  з  ВНЗ  Дніпропетровська,  Рубіжне,  Харкова,  Києва,  Херсона,

Черкаси, Полтави, Дніпродзержинська.

-  Всеукраїнська  Інтернет-конференція  студентів  і  молодих  вчених

«Шевченківський дискурс сучасності», присвячена 200-річчю з дня народження

Тараса  Григоровича  Шевченка,  в  якій  прийняли  участь  92  учасника  з  ВНЗ

Дніпропетровська,  Києва,  Донецька,  Кременчука,  Миколаєва,  Санкт-

Петербургу.



І. У2013/2014  н.р.  у  вузівському  етапі Всеукраїнської  студентської

олімпіади  прийняли  участь  695   студентів:  за  фахом  –  208  студентів,   з

дисциплін - 487 студенти.

На ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади було направлено анкети 23

студентів,  особисто  прийняли  участь  15  студентів  у  3  предметних  та  4

олімпіадах  зі  спеціальностей.  8  студентів  прийняти  участь  в  олімпіадах  не

змогли з поважних причин.

Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади: 

-факультет  ТНР  (кафедра  НХ):  Диплом  І  ступеня  –  1  студент,  олімпіада  з

дисципліни «Хімія»;

-факультет  ТНР (кафедра  ТЕ):  Диплом ІІІ  ступеня – 1  студент,  олімпіада  зі

спеціальності «Технічна електрохімія».

ІІ.  У  2013/  2014  н.р.  у  Міжнародних  та  Всеукраїнських  конференціях

прийняли участь – 80 студентів, з них:

- у Міжнародних – 8 студентів;

- у Всеукраїнських – 72 студенти.

ІІІ.  У  2013/  2014 н.р.  на  конкурси  було  подано  -  29 наукових робіт.

Прийняли участь – 33 студенти, з них:

- у Міжнародних конкурсах – 5 студентів (5 робіт); 

- у Всеукраїнських конкурсах – 24 студента (20 робіт); 

- у міських конкурсах – 4 студенти (4 роботи)

 Переможцем Х1V Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра

Яцика стала студентка :

 -факультет  БТКН  і  І:   Диплом   за  III місце  -  1  студентка  (1робота),

каф.філософії.

Фіналісти   Х1У Міжнародного  конкурсу  з  української  мови  ім.  Петра

Яцика:

-факультет  БТКН і І – 4 студента (4 роботи), каф.філософії.



Переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових

робіт  з  природничих,  технічних  і  гуманітарних  наук  з  напряму «Хімічні

технології» стали студенти:

-факультет ТВМС: Диплом І  ступеня – 1 студент (1 робота), кафедра ХТП; 

-факультет ТНР: Диплом І ступеня –  1 студент (1 робота), кафедра ТНР та Е; 

Диплом ІІ  ступеня –  2 студенти (1 робота),  кафедра АХ та

ХТХД і КЗ;

-факультет ТОР: Диплом ІІ ступеня – 1 студент (1 робота) кафедра ХТПЕ.

Фіналісти ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Хімічні технології»:

-факультет ТНР 2 студента ( 2  роботи), каф.АХ та ХТ ХД  та ХЗ;

-факультет ТВМС 1 студент (1 робота) ,каф.ПП та ФНПМ ;

-факультет ТОР     1 студент (1 робота), каф.ТОРФП;

-факультет ТС      2 студента (2 роботи), каф.ХТКС.

Переможцем  ІІ  туру  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових

робіт  з  природничих,  технічних  і  гуманітарних  наук  з  розділу «Легка

промисловість»  стала  студентка  факультету  ТВМС:  (  каф.  ПП та  ФНПМ) –

Диплом 1 ступеня.

Фіналістом  ІІ  туру  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових

робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму  «Управління

персоналом і економіка праці» стала студентка економічного факультету( каф.

економічної теорії) – Подяка за участь у конкурсі.

Фіналістами  ІІ  туру  Всеукраїнського  конкурсу студентських  наукових

робіт  з  природничих,  технічних  і  гуманітарних  наук  з  напряму  «Біологічні

науки»  стали  студентки  факультету  БТКН  і  І   (  каф. БТ  та  БЖД) –

Заохочувальна грамота на підсумковій конференції.

Фіналістами ІІ  туру Всеукраїнського  конкурсу студентських  наукових

робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Енергетика»

стали  студенти  механічного факультету  (каф.  енергетики)  –  Запрошення  на

підсумкову конференцію. 



На  міський  конкурс  на  кращу  наукову  студентську  роботу

Дніпропетровської  міської  організації  роботодавців  при  підтримці  міського

голови  І.І.  Куліченка  -  „Інтелект–Творчість-Успіх” у  2013/2014  н.р.  було

направлено 4 роботи (4 студента).

Переможцями та фіналістами конкурсу «Інтелект-Творчість-Успіх» стали

студенти: ---факультет БТКН і І  :                     -  Диплом  за  І  місце у  номінації

«Інноваційні біотехнології» -1 студент  (1 робота)( каф. БТ та БЖД);

 -Диплом за 3 місце та Грамота за 3 місце у номінації

«Соціально значимі проекти» - 1 студент (1 робота) ( каф. філософії ).

-економічний   факультет  -  Диплом  за  активну  участь   від  французького

культурного центру «Альянс Франсез» - 1 студент (1робота) ( каф.МР); 

-Подяка за активну участь - 1 студент (1 робота) ( кафедра ЕП та ОВ).

У  Всеукраїнському  конкурсі  «Intel  Еко-Україна  -  2014»  в  рамках

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик

природи» (м. Київ, МОН України, Національний ЕНЦУМ) прийняли участь у

якості  членів  юніорського  журі  конкурсу  три  студенти  факультету

ТС,ТНР,ТВМС.


