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ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка у 2022-2023 

навчальному році, присвячений 125 річниці заснування  

НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» 

1. Загальні положення  
1.1. Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка (далі - Турнір) - 
інтелектуальне змагання для учнів 9-11-х класів закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти.  
1.2. Мета Турніру:  

- сприяти  учнівській  молоді  у  випробовуванні  своїх  навичок  під  час  рішення 

цікавих, дослідницьких, експериментальних завдань з хімії;  

- отримати  порівняльну  оцінку  рівня  своїх  знань  і  умінь  порівняно  з  іншими 

учасниками.  
1.3. Організатори Турніру:  

- Міністерство освіти і науки України;  
- Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  МОН України 

(далі - НЕНЦ);  

- хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  

- хіміко-технологічний  факультет  НТУУ  «Київський  політехнічний  інститут імені Ігоря 

Сікорського»;  

- агробіологічний   факультет   Національного   університету   біоресурсів   і 

природокористування України;   
- Союз хіміків України.  

1.4. Турнір проводиться онлайн в два етапи - теоретичний («Хімічні  старти») та 

практичний («Хімік-шоу»).  

1.5.  Офіційна сторінка Турніру в мережі Інтернет розміщується на  сайті: 

https://nenc.gov.ua; електронна пошта Турніру: chemistry@nenc.gov.ua.  

 

2. Завдання Турніру 

2.1. Завданнями Турніру є:  

https://nenc.gov.ua/
mailto:chemistry@nenc.gov.ua


• розвиток пізнавальних інтересів учнів;  

• пропаганда додаткових знань з навчальних предметів турнірного циклу і формування 

стимулу до їх надбання;  

• активізація позакласної та позашкільної роботи з навчальних дисциплін, що входять в 

турнірний цикл;  

• створення  оптимальних  умов  для  виявлення  обдарованих  школярів,  їх подальшого 

інтелектуального розвитку і професійної орієнтації.  
 

3. Оргкомітет і Журі Турніру 

3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Турніру здійснюється 

Організаційним комітетом (надалі - Оргкомітет), склад якого затверджується 

Організаторами спільно.  
3.2. У функції Оргкомітету входить:  
- підготовка та розповсюдження інформаційних листів про Турнір;  

- забезпечення безпосереднього проведення Турніру;  
- підведення підсумків Турніру.  

3.3. Склад журі затверджується Організаторами спільно. До його складу включаються 

викладачі установ освіти, наукові співробітники, аспіранти та студенти вищих 

навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і лабораторій.  

3.4. У функції Журі Турніру входить перевірка рівня знань та практи чних навичок під 

час виконання конкурсних завдань учасниками Турніру.  
 

4. Учасники Турніру 

4.1. У Турнірі можуть брати участь школярі 9-11-х класів закладів зага льної середньої, 

позашкільної та професійно-технічної освіти.  
 

5. Порядок і місце проведення Турніру 

5.1. Для участі в Турнірі необхідно до 15 січня 2023 р. зареєструватися за формою: форма 

реєстрації.  
Турнір проводиться в два етапи:  
І етап – відбірковий (заочний)– з 12 грудня 2022 р. по 15 січня 2023 р.,  
ІІ етап – фінальний (онлайн або дистанційно) – з 24 по 27 січня 2023 р.  
Щодо платформи та підключення до відеоконференцзв’язку, а також участі в окремих  

онлайн-заходах,  учасники  Турніру будуть  про інформовані  додатково засобами 

електронної пошти.  
Турнірна програма складається із:  
- представлення в описовій формі на І етапі двох тематичних завдань;  
- теоретичного  етапу  «Хімічні  старти»  (виконання  тестових  завдань  та розв'язання 

творчих завдань із хімії);  
- практичного етапу «Хімік-шоу»;  
- лекцій від відомих вчених в хімічній галузі; 
- наукові дискусії, тощо.   
5.3. Переможці та призери Турніру визначаються журі за загальною сумою балів.  

5.4. Переможцем Турніру є учасник, який набрав найбільшу кількість балів. Призерами 

Турніру є учасники, які за кількістю набраних балів посіли друге та третє місця.  
Рішення журі не обговорюється, оскарженню та перегляду не підлягає.  
5.5. Переможець і призери Турніру нагороджуються дипломами НЕНЦ відповідних 

ступенів та отримують рекомендації до вступу до профільного закладу вищої освіти.  
Решта фіналістів отримують дипломи учасників Турніру.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1-1hIGzuJtfx9kjyuB6tU_jm7Tr0R4w4DqU0lUO5snA6OQQ/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;flr=0&amp;gxids=7628&amp;pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1-1hIGzuJtfx9kjyuB6tU_jm7Tr0R4w4DqU0lUO5snA6OQQ/viewform?vc=0&amp;c=0&amp;w=1&amp;flr=0&amp;gxids=7628&amp;pli=1


6. Фінансування Турніру 

6.1. Витрати на організацію та проведення Турніру здійснюються за рахунок коштів, 

не заборонених чинним законодавством України.  


