
 

Відомості про науково-дослідну роботу студентів за 2020-2021 н.р. 

 

    Згідно наказу МОН України на базі ДВНЗ УДХТУ протягом 2020-2021 року були 

проведені: 

                - ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 

«Хімічні технології та інженерія» - 32 наукові роботи (38 студентів-авторів 15 ЗВО 

України); 

                -  Міжнародна інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих 

вчених «Україна - світ: діалог культур», присвячена 25-ї річниці Конституції України; 

                - Круглий стіл «Формування сучасного європейського конституціоналізму в 

Україні: досвід, проблеми, перспективи» (до 25-ї річниці Конституції України). 

  Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України, секція  «Сучасні біотехнології», проводився за участю 

викладачів ДВНЗ УДХТУ. 

           Згідно наказу ректора від 22.01.2021р. № 13 «Про проведення І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 2020/2021 н.р.», було проведено І етап Олімпіади 

у формі предметних олімпіад на загальноосвітніх кафедрах і олімпіад-конкурсів на 

кращого за фахом серед випускаючих кафедр (за згодою).    

           У  І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади прийняли участь – 457 студентів. 

            Відповідно листа МОН України та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 

08.06.2021р. № 22.1/10-1339, три студенти кафедри інформаційних систем ДВНЗ 

УДХТУ прийняли участь  у ІІ етапі ХV Міжнародної відкритої студентської олімпіади з 

програмування імені С.О. Лебедєва –В.М. Глушкова «KPI-OPEN», яка відбулася на базі 

НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського».  

 У 2020-2021н. р. у Конкурсах прийняло участь 20 студентів ДВНЗ УДХТУ. 

    На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та 

спеціальностей  було подано 14 наукових робіт (14 студентів), 7 з яких увійшли до числа 

фіналістів та стали переможцями. 

 За результатами конкурсів: 

- Всеукраїнський конкурс зі спеціальності «Хімічні технології та інженерія» 

(базовий ЗВО - ДВНЗ УДХТУ)- 1 Диплом І ступеня, 2 Дипломи ІІ ступеня, 1 Диплом 

ІІІ ступеня; 

- Всеукраїнський конкурс з галузі знань «Енергетика» (базовий ЗВО - ДВНЗ  

«Приазовський державний технічний університет»)  - 1 Диплом ІІ ступеня;  

- Всеукраїнський конкурс зі спеціалізації «Економіка бізнесу» (базовий ЗВО 

Поліський національний  Університет) - 1 Диплом ІІІ ступеня; 

- Всеукраїнський конкурс зі спеціальності «Хімія» (базовий ЗВО- Дніпровський 

національний  університет  ім. О. Гончара) - 1 Диплом ІІІ ступеня; 

-  Всеукраїнський конкурс зі спеціальності «Видавництво та поліграфія» ( базовий 

ЗВО - НТУ України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського») - Диплом 

лауреата «За перспективну науково-дослідницьку розробку». 
 Міжнародний конкурс студентських наукових робіт: спеціальність «Цивільна 

безпека» представлено 52 роботи ( 98 студентів) з 14 закладів України та 5 країн світу, у 

тому числі 3 наукові роботи (5 студентів) ДВНЗ УДХТУ (єдиний ЗВО 

Дніпропетровської області, що представив роботи на Конкурс у спеціальності «Цивільна 

безпека»). Базовий ЗВО - Кременчуцький  національний  університет ім. М. 

Остроградського) – 1 Диплом ІІІ ступеня.  

 Участь у Всеукраїнському  Конкурсі «Стипендіальна програма «Завтра.UA»  -  1 

студент. 

Участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях -148 студентів.    



            Студенти-переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузей знань та спеціальностей були нагороджені дипломами відповідних ступенів. 

           Отримані почесні грамоти науковими керівниками студентів-переможців 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та 

спеціальностей за високий рівень наукового керівництва: 

          - Веліченко Олександр Борисович д.х.н., завідувач кафедри ФХ  

ДВНЗ УДХТУ( базовий ВНЗ - ДНУ ім. О. Гончара); 

           - Іванова Марина Володимирівна к.х.н., доцент кафедри ПВ та ТПЕ 

ДВНЗ УДХТУ(базовий ВНЗ – «Поліський національний університет»); 

          - Бєляновська Олена Анатоліївна к.т.н., доцент кафедри Енергетики 

ДВНЗ УДХТУ(базовий ВНЗ– ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»). 

            Оголошена подяка науковим керівникам студентів за підготовку переможців 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Хімічні 

технології та інженерія у 2020/2021 н.р.»( базовий ВНЗ – ДВНЗ УДХТУ) наказ ректора 

УДХТУ від 26.05.2021р. №214-К:  

           - Авдієнко Тетяні Миколаївні к.х.н.,  доценту кафедри АХ ХТХД та КЗ; 

           - Нефедову Володимиру Георгійовичу д.т.н., професору кафедри ТНР та Е; 

           - Шевченко Олені Борисівні к.т.н., доценту кафедри ТПП та ПМ; 

           - Хоменко Олені Сергіївні к.т.н., доценту кафедри ХТКС та БМ. 

 

 

 
 


