
  

Відомості про науково-дослідну роботу студентів за 2021/2022 н.р.  

  

Згідно наказу МОН України на базі ДВНЗ УДХТУ протягом 2021/2022 навчального 

року було проведено: 

- Х Ювілейна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів 

вищої освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології». На конференцію надійшло 

330 тез з провідних ЗВО України, Таджикістану та США. З них ДВНЗ УДХТУ - 149 тез. 

- - Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика ( перший етап) 

- І етап ІІ туру ( заочний – рецензування робіт) Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Хімічні технології та інженерія» - 27 

наукових робіт ( 32 студенти) з 14 ЗВО України. Згідно наказу Міністерства освіти і науки 

України від 31.05.2022 р. №508 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 05.11.2021року № 1179» проведення другого туру Конкурсу (науково-

практична конференція ) відмінено. 

- І етап Всеукраїнської студентської олімпіади згідно наказу МОН України від 

11.01.2022р. № 22.1/10-23 та наказу ректора від 25.01.2022р. № 11-н «Про проведення І 

етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2021/2022 н.р.» було проведено у формі 

предметних олімпіад на загальноосвітніх кафедрах і олімпіад-конкурсів на кращого за 

фахом серед випускаючих кафедр. 

Участь у регіональній олімпіаді з англійської мови ( базовий ЗВО Дніпровський  

національний університет імені Олеся Гончара) – 3 студенти. 

          У 2021/2022 н. р. у Конкурсах прийняло участь 61 студент ДВНЗ УДХТУ: 

- Всеукраїнський студентський конкурс бізнес-проектів «Бізнес –трамплін» (базовий ЗВО 

Київський національний торговельно-економічний університет) - 1 студент Диплом ІІІ 

ступеня; 

- Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань та 

спеціальностей – 7 студентів; 

- - Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика ( перший етап) – 50 

студентів; 

- Щорічний обласний конкурс «Студент року Дніпропетровщини»- у номінації 

«Розумник року» - 2 студенти. Переможець конкурсу - 1 студент; 

Участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях -147 студентів: 

 -   Х Ювілейна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої 

освіти та молодих учених «Хімія та сучасні технології» ( ДВНЗ УДХТУ) 129 студентів  

-   ІІ Міжнародна науково- практична інтернет – конференція «Сучасні проблеми 

професійної та цивільної безпеки»- 16 студентів; 

-   Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і молодих учених «Молода 

академія 2022»- ( базовий ЗВО Український державний університет науки і технологій) 2 

студенти. 

   Переможці І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

знань та спеціальностей були нагороджені Дипломами І ступеня згідно наказу МОН 

України від 31.05.2022р. № 508. 

 


