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Ольга ХИЛЯ,
Вікторія МОСКВІНА,
Демид МІЛОХОВ,
кафедра органічної хімії

Весна на хімічному факультеті роз-
почалася з чергового етапу Першого
Всеукраїнського турніру юних хіміків
імені академіка В. В. Скопенка. Рідний
факультет видатного науковця виступив
одним із організаторів заходу.
Турнірні змагання об’єднали школярів

із різних куточків України (Донецької,
Запорізької, Хмельницької областей,
а також Одеси та Києва) і виявилися
вкрай насиченими.
Захід відкрила лекція його господарів

«Світ хімії та хімія у світі». Ані юні хіміки,
ані організатори не помітили, як швидко
промайнула півторагодинна лекція. Але
це й не дивно, бо всі з головою пори-
нули в з’ясування глобальних питань
різних наук із погляду хімії, починаючи

від функціонування живих організмів і
етапів промислового поступу людства
до авторалі «молекулярних машин».
Лекція поєднувалася зі жвавою дискусі-
єю, а теоретичні викладки супроводжу-
вались вагомими аргументами – демон-
страційними дослідами.
Далі був «мозковий штурм» олімпіад-

них задач. І цю висоту школярі з успіхом
подолали.
Насичені новими знаннями, турнірни-

ки вирушили на екскурсію хімічним фа-
культетом, під час якої познайомилися
з його історією й дізналися про сучасні
розробки науковців.
Завершальним випробовуванням став

експериментальний тур. Поринувши в
атмосферу хімічних лабораторій, шко-
лярі змогли у повній мірі розкрити свої
таланти експериментаторів та здобу-
ти нові навички, а також попрацювати
на унікальних приладах і відчути себе
справжніми науковцями.

Богдан РУБЛЬОВ,
Андрій АНІКУШИН,
Юлія КРАВЧЕНКО,
керівники команди

Європейська математична олімпіада
серед дівчат (EGMO) – щорічне змаган-
ня, яке Україна не пропустила жодно-
го разу. Цього року учасниці відвідали
одне з найстаровинніших міст Італії –
Флоренцію. EGMO розпочалася в 2012
році й відтоді невпинно росте: якщо на
першу олімпіаду в Кембриджі приїхали
лише 70 дівчат із 19 країн, то до Італії
завітали вже 195 панянок із 51 країни
світу. Серед них і чотири представниці
України: Аліна Гарбузова (Харківський
фізико-математичний ліцей №27), Кате-
рина Горох (Київський природничо-нау-
ковий ліцей №145), Карина Нечипорук
(ліцей №208, м. Київ) та Анастасія Ру-
денко (Києво-Печерський ліцей №171
«Лідер»).
Українські дівчата показали чудовий

результат: вибороли одну золоту (Аліна
Гарбузова) та дві срібні медалі (Катери-
на Горох, Карина Нечипорук). Понад те,
Аліна Гарбузова отримала максималь-
но можливу кількість балів та посіла аб-
солютне перше місце, з чим ми її ще раз
вітаємо!
Як завжди, українські вишиванки вра-

зили світову та європейську спільноту,
а команду українських дівчат визнали
найчарівнішою.
У командному заліку Україна посіла

п’яте місце.
На церемонії закриття представники

країни-організатора – Італії – урочисто
передали прапор Європейської мате-
матичної олімпіади серед дівчат коман-
ді України, оскільки у 2019 році прове-
дення EGMO заплановане в Києві. При
організації заходу ми дуже і як завжди
сподіваємося на допомогу рідного Уні-
верситету – організаційну, волонтер-
ську, інтелектуальну тощо.
Деталі – на сайті matholymp.com.ua

Формат наукових змагань – звичний для КНУ. Його викладачі й студенти –
активні учасники олімпіадного руху для школярів – невтомно плекають
юні таланти не лише в стінах Університету

Наталія ШЕВЧЕНКО,
історичний факультет, доцент

Історичний факультет приймав учас-
ників ІІІ Всеукраїнської олімпіади «Іспа-
нія та латиноамериканський світ». Один
із організаторів цього інтелектуального
змагання для учнів старших класів –
Центр латиноамериканських та іберій-
ських студій «Casa Iberoamericana», що
діє при кафедрі нової та новітньої історії
зарубіжних країн.
Для участі у фіналі з’їхалося 50 учас-

ників із багатьох областей України, а
також Києва, Херсона, Дніпра, Запоріж-
жя, Миколаєва та Львова. Деякі конкур-
санти вже вдруге взяли участь у такому
змаганні.
Роботу цьогорічної олімпіади було

організовано за двома секціями: «Куль-
турно-цивілізаційна ідентичність та істо-
ричні долі країн Іберійського півострова
(Іспанія та Португалія)» та «Культур-

но-цивілізаційна ідентичність та істо-
ричні долі країн Латинської Америки».
Переможцями олімпіади у своїх сек-

ціях стали Антон Власенко (Київ, Ліцей
політики, економіки, права та іноземних
мов) та Ольга Закренична (Шепетівка,
Хмельницька область, ЗОШ №4). При-
зові місця також посіли учасники з Ми-
колаєва, Києва, Херсона, Волновахи,
Нововолинська та смт Великі Новосілки
Донецької області. У церемонії нагоро-
дження взяли участь представники ди-
пломатичного корпусу.
Такі олімпіади стають доброю тради-

цією нашої кафедри. Вони покликані не
тільки популяризувати історію, культуру
і традиції іберійських та латиноамери-
канських народів серед молодого по-
коління нашої держави, а й сприяють
поглибленню освітньої співпраці між ві-
тчизняними закладами вищої освіти та
становленню контактів із зарубіжними
партнерами.

ВІнституті міжнародних відносин
пройшов Всеукраїнський конкурс

«Львівська політехніка»), Олександру
Воліку (ІМВ КНУ) і Тетяні ТананайкоНа базі економічного факультету Ки-

ївського національного університету
номічному факультеті. Усі доповідачі
презентували результати своїх дослі-

Ставши студентами, вони продовжують добру традицію наукових змагань


