
ПРОГРАМА ТУРНІРУ 
 

27 січня  

(НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського») 

14.00-14.30 технічне приєднання учасників 

фінального етапу турніру до відеоконференц 

зв’язку на платформі Google Meet (підключення 

організує Оргкомітет НТУУ «КПІ 

ім. І. Сікорського») або на каналі Youtube. Дані 

посилання на приєднання будуть попередньо 

надіслані на електронні адреси учасників турніру, 

вказані під час реєстрації. Для приєднання 

необхідно на цифровому пристрої включити 

відеокамеру та мікрофон. 

14.30-15.00 Урочисте відкриття Турніру. 

Привітання учасникам Турніру від адміністрації 

НЕНЦ (директор НЕНЦ, д.п.н., професор В.В. 

Вербицький), від співорганізаторів (Президент 

Союзу хіміків України, Голубов О.Г.),  від 

Оргкомітету НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського. 

15.10-15.40 Науково-пізнавальний онлайн 

лекторій «Сучасні напрями розвитку хімічної 

науки» (перша частина). Передбачається що 

конкурсанти зможуть ставити запитання лектору. 

15.50-17.30 турнірні змагання за окремою 

програмою хіміко-технологічного факультету 

НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» (об’єднані 

теоретичний і практичний тури). 

17.30-18.00 журі хіміко-технологічного факультету 

НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» підводить 

підсумки турів. 
 

28 січня  

(КНУ ім. Т. Шевченка) 

14.00-14.30 технічне приєднання учасників 

фінального етапу турніру до відеоконференц 

зв’язку на платформі Google Meet або на каналі 

Youtube (підключення організують 

Оргкомітети КНУ ім. Т. Шевченка та НЕНЦ). 

Дане посилання на приєднання до 

відеоконференц з’язку буде попередньо надіслано 

на електронні адреси учасників турніру, вказані 

під час реєстрації. Для приєднання необхідно на 

цифровому пристрої включити відеокамеру та 

мікрофон. 

14.30-15.00 Привітання учасникам Турніру від 

Оргкомітету КНУ ім. Т. Шевченка. 

15.10-15.40 Науково-пізнавальний онлайн 

лекторій «Сучасні напрями розвитку хімічної 

науки» (друга частина). Передбачається що 

конкурсанти зможуть ставити запитання лектору. 

15.50-17.30 турнірні змагання за окремою 

програмою хімічного факультету КНУ 

ім. Т. Шевченка (об’єднані теоретичний і 

практичний тури). 

17.30-18.00 журі хімічного факультету КНУ 

ім. Т. Шевченка підводить підсумки турів. 
 

29 січня  

(НУБіП України) 

14.00-14.30 технічне приєднання учасників 

фінального етапу турніру до відеоконференц 

зв’язку на платформі Webex (підключення 

організує Оргкомітет НУБіП України). Дане 

посилання на приєднання до відеоконференц 

з’язку буде попередньо надіслано на електронні 

адреси учасників турніру, вказані під час 

реєстрації. Для приєднання необхідно на 

цифровому пристрої включити відеокамеру та 

мікрофон. 

14.30-15.00 Привітання учасникам Турніру від 

Оргкомітету НУБіП України. 

15.10-15.40 Науково-пізнавальний онлайн 

лекторій «Сучасні напрями розвитку хімічної 

науки» (третя частина). Передбачається що 

конкурсанти зможуть ставити запитання лектору. 

15.50-17.30 турнірні змагання за окремою 

програмою агробіологічного факультету НУБіП 

України (об’єднані теоретичний і практичний 

тури). 

17.30-18.00 журі агробіологічного факультету 

НУБіП України підводить підсумки турів. 

17.30-18.00 Загальний підсумок участі фіналістів у 

Турнірі. Визначення переможця і призерів 

змагання. 

Всеукраїнський турнір юних хіміків 

ім. В. В. Скопенка 

Турнір юних хіміків – індивідуальне 

змагання для учнів 9-11-х класів закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти.  

Мета Турніру: дати можливість 

учнівській молоді спробувати свої сили у 

вирішенні цікавих дослідницьких, 

експериментальних завдань з хімії, отримати 

порівняльну оцінку своїх знань і умінь.  

Організатори Турніру:  

- Міністерство освіти і науки України;  

- Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України (НЕНЦ);  

- хімічний факультет Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка;  

- хіміко-технологічний факультет НУ 

«Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського»;  

- агробіологічний факультет Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України;  

- Союз хіміків України.  

Для участі у Турнірі необхідно розробити 

тестове завдання та подати разом з описом 

експериментального дослідження, 

прикріпивши окремим файлом, під час 

онлайн реєстрації за посиланням на сайті 

Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді. 

Організація роботи учасників Турніру 

відбувається на базі закладів вищої освіти та 

організовується згідно з вимогами Положення 

про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в 

установах і навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і 



науки України від 01 серпня 2001 року 

№ 563, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 20 листопада 2001 року за 

№ 969/6160 (із змінами).  

Учні допускаються до роботи в 

профільних лабораторіях лише після 

проведення з ними відповідних інструктажів 

та перевірки знань відповідно до вимог 

Типового положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці та Переліку робіт з підвищеною 

небезпекою, затверджених наказом 

Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 15 лютого 2005 року відповідно за 

№ 231/10511, № 232/10512 (із змінами), 

Положення про порядок проведення навчання 

і перевірки знань з питань охорони праці в 

закладах, установах, організаціях, 

підприємствах, підпорядкованих Міністерству 

освіти і науки України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України 

від 18 квітня 2006 року № 304, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 07 липня 2006 року за № 806/12680 

(із змінами). 2021 року турнір пройде в 

режимі онлайн зустрічі. 
 

Турнірна програма складається з: 

- творчого домашнього завдання; 

- теоретичного етапу «Хімічні старти» 

(виконання тестових завдань та розв’язання 

задач з хімії); 

- практичного етапу «Хімік-шоу»; 

- лекцій від відомих вчених в хімічній галузі; 

- наукових дискусій, тощо. 

(проводиться в режимі онлайн зустрічі 

силами профільних кафедр хімічного 

факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, хіміко-

технологічного факультету Національного 

технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», агробіологічного факультету 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України). 
 

Результати турніру: 

Переможець та призери Турніру 

визначаються журі за загальними сумами 

балів. Переможцем Турніру є учасник, який 

набрав найбільшу суму балів за всіма 

теоретичними і практичними етапами.  

Призерами Турніру є учасники, які за 

кількістю набраних балів посіли друге та 

третє місця. Рішення журі не обговорюється, 

оскарженню та перегляду не підлягає.  

Переможець і призери Турніру 

нагороджуються «Медаллю імені академіка 

В.В.Скопенка» за І, ІІ і ІІІ місце відповідно та 

дипломами НЕНЦ і отримують рекомендації 

щодо вступу до профільного закладу вищої 

освіти. 

Інші учасники Турніру отримують 

дипломи фіналістів. 

Лауреати Турніру будуть запрошені до 

участі у Всеукраїнській літній Стартап Школі 

«StartChemist» та інших організаційно-

масових заходах. 
 

 
Адреса НЕНЦ: 

Україна 04074, Київ-74, вул. Вишгородська, 19 

тел: 044 430-02-60, 430-00-64, факс 430-04-91 

URL   https://nenc.gov.ua 

E-mail   chemistry@nenc.gov.ua 

Міністерство освіти і науки України 

Союз хіміків України 
Київський національний університет ім. Т. Шевченка 

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Національний еколого-натуралістичний центр  

учнівської молоді 
 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ТУРНІР ЮНИХ 

ХІМІКІВ  
ІМЕНІ В. В. СКОПЕНКА 

 

 

27 – 29 січня 2021 р. 
 

(фінальна частина турніру) 
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