
          
Відомості про науково-дослідну роботу студентів за 2019/2020 н.р. 

 

    Згідно наказу МОН України на базі ДВНЗ УДХТУ протягом 2019/2020 н.р. були 

проведені: 

                - ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Хімічні технології та інженерія» ; 

                -  Міжнародна інтернет-конференція студентів та молодих вчених  «Україна - 

світ: діалог культур»; 

    - І Міжнародна науково-практична інтернет- конференція «Сучасні проблеми 

професійної та цивільної безпеки»; 

               - Вузівський конкурс  «Марафон стартапів УДХТУ» - 40 чоловік, з них 29 

студенти УДХТУ, 11 школярі старших класів «Слобожанського НВК № 1». 

              - Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України секції  «Сучасні біотехнології». 

                У  І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади прийняли участь – 571 студ.  

 Згідно наказу МОН України від 17.12.2019р., № 1580  на базі ДВНЗ УДХТУ 

було затверджено проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  «Веб-

технології та веб-дизайн», з навчальної дисципліни «Поліграфічні матеріали та їх 

властивості» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», та зі спеціальності 

«Хімічні технології неорганічних речовин». На виконання листа ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» від 31.03.2020р. № 22.1/10-778 «Щодо проведення 

інтелектуальних студентських заходів» ректорат університету прийняв рішення про 

відміну проведення вищевказаних олімпіад. Оргкомітети Олімпіад планують 

проведення  на базі університету у 2020/21 н.р. 

 На ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади до базових ЗВО направлено 

анкети 42 студентів ( 9 з дисциплін – 22 студ., 7 зі спеціальності – 20 студ.).  

У 2019/2020 н.р. у конкурсах прийняло участь 78 студентів. 

У 2020 р. на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань 

та спеціальностей  було подано 32 наукові роботи  (35 студентів),  10 з яких увійшли до 

числа фіналістів та стали переможцями: 4 Дипломи І ступеня, 2 Дипломи ІІ ступеня, 4 

Дипломи ІІІ ступеня, Диплом лауреата за перспективну науково-дослідницьку розробку. 

          -Участь у Всеукраїнському студентському кейс-чемпіонаті від компанії 

МЕТІНВЕСТ – М.Student CHAMP – 4 студенти  ( в т.ч. 1 студент -  капітан команди у 

складі ЗВО м. Дніпра, півфіналіст).  

          -Участь студентів в обласному конкурсі «Студент року Дніпропетровщини» 

номінація «Розумник року» - 2 студенти. 

 -Участь студентів у Конкурсі на здобуття Премії Дніпропетровської обласної ради 

у категорії «Наука» -  1 студент. 

-Участь у вузівському конкурсі  «Марафон стартапів УДХТУ» - 40 чоловік, з них 

29 студенти УДХТУ, 11 школярі старших класів «Слобожанського НВК № 1». Усі 

учасники отримали сертифікати. Переможці у командному заліку отримали Дипломи І, 

ІІ, ІІІ ступеню,  медалі та грошові заохочення. 

Участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях 102 студенти. 

         Отримані почесні грамоти науковими керівниками студентів, переможців 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та 

спеціальностей за високий рівень наукового керівництва.  

 Згідно наказів МОН України та Порядок про надання матеріальної допомоги та 

заохочення студентів, аспірантів ДВНЗ УДХТУ( наказ ректора УДХТУ від 29.09.2017р. 

№ 204) у 2019/2020 н.р. студенти отримали дипломи, почесні грамоти, грошові 

заохочення. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


