
Довідки за телефоном: 

+380673046258 

e-mail: k.lisetskyi@kpi.ua  

 

 

 

Адреса сайту: 

http://fl.kpi.ua 

http://kamts1.kpi.ua/ru 

http://www.im.puet.edu 

www.ipgoe.npu.edu.ua/othermenu-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

факультет лінгвістики, хіміко-

технологічний факультет, кафедра 

української та іноземних мов Вищого 

навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і 

торгівлі», 

факультет природничо-географічної 

освіти та екології Національного 

педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова 
 

 

Щипачова Д.С. Король Т.Г. 

Лісецький К.А. Ємець С.О. 

Авдєєнко Ю.В.  Гончарова Є.С. 

Батюта Т.В. Мельниченко Н.В. 

Доронкіна Н.Є. Кустовська А.В. 

Кондрашова А.В. Журавель Н.М. 

Кот Т.О. Сунцова О.І. 

Самофалова О.В. Шевченко М.В. 
 

 

Сікорський О.О., асистент, молодший 

науковий співробітник,  кафедра хімічної 

технології композиційних матеріалів, ХТФ,  

НТУУ "КПІ імені І. Сікорського" 

 

Потаскалов В.А., доцент, кандидат хім. наук, 

кафедра загальної та неорганічної хімії,  ХТФ,  

НТУУ "КПІ імені І. Сікорського" 

 
 

 

 

 

 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО", 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

УКООПСПІЛКИ "ПОЛТАВСЬКИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ" 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТСЬКА ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДА З 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ХІМІЇ 

 

 

10-11 квітня 2017 

 

 

КИЇВ – ПОЛТАВА 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Запрошуємо студентів першого і 

другого курсів взяти участь у 

Студентській інтернет-олімпіаді 

з англійської мови та хімії, яка 

відбудеться 10.04.2017 − 

11.04.2017. 

 

Мета олімпіади − надання молоді 

технічного профілю можливості 

продемонструвати ерудицію у 

площині гуманітарної та точної 

сфери знань. 

 

Завдання: 

 створити інтерактивне освітнє 

середовище за допомогою 

інформаційних технологій; 

 визначити ступінь компетентності 

студентів в хімії; 

 залучити конкурентний та освітній 

досвід студенства з англійської мови 

та хімії; 

 визначити та оцінити рівень 

сформованості іншомовних  

 

мовленнєвих навичок і вмінь; 

 виявити здібних учасників, які 

мають високий рівень підготовки 

та володіють інтуіцією; 

 поглибити міжпредметні зв'язки та 

взаємоінтеграцію знань студентів; 

 підвищити мотивацію та інтерес 

до навчання; 

 активізувати пізнавальну 

активність студентів; 

 організувати самостійну діяльність 

студентів; 

 сприяти розвитку творчих 

здібностей. 

 

Завдання олімпіади 
Тестові завдання з англійської мови та 

хімії розроблені на платформі 

Moodle. 

 

Аудиторія 
Студенти будь-яких спеціальностей, 

які цікавляться англійською мовою та 

хімією можуть взяти участь в 

олімпіаді. 

Мова 

Завдання пропонуються 

англійською мовою. 

 

Переможці 

Вибір переможців залежить від 

кількості балів, отриманих за 

виконання завдань олімпіади. 

У разі необхідності заключне рішення 

належатиме журі. 

 

Вимоги до участі в олімпіаді 

Забороняється приносити та 

використовувати: інформацію в 

електронному вигляді, власні комп’ютери, 

мобільні телефони, калькулятори тощо. 

 

Для участі в олімпіаді необхідно: 

 

 заповнити реєстраційну форму для 

створення пароля і логіна за посиланням  

 

https://goo.gl/forms/2wyLYuyYiDxQ4vgw2 

 

 

до 07.04.2017 р. Детальна інструкція 

щодо проходження олімпіади буде 

опублікована за день до проведення 

заходу на сайті  

http://kamts1.kpi.ua/node/2167 
 

 

Бажаємо успіхів! 



 


