
Українські школярі здобули перемогу на 46-й Міжнародній хімічній 
олімпіаді і увійшли до трійки найкращих команд світу 

Дві золоті та дві срібні медалі завоювали українські 
школярі на 46-й Міжнародній хімічній олімпіаді в Ханої (В'єтнам). За сумою загальних балів 
українські школярі увійшли до трійки найкращих команд світу серед 77 країн-учасниць. 

Золоті медалі здобули кияни Роман Діденко (ліцей №100 "Поділ") і Христофор Хохлов 
(природничо-науковий ліцей №145). Срібло для України привезли Олег Гордійчук і Владислав 
Нешта, учні Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату. До того ж, золотий призер 
олімпіади Роман Діденко вперше в історії України набрав рекордну кількість балів – 86,08 – і став 
другим абсолютним золотим чемпіоном олімпіади, поступившись школяреві з Сінгапуру всього 
одним балом. Христофор Хохлов посів п'яте місце серед золотих призерів. Усього в хімічній 
олімпіаді взяв участь 291 школяр. 

Міжнародна хімічна олімпіада – престижне щорічне змагання серед школярів старших класів. 
Цього року 46-а Міжнародна олімпіада проходила з 20 по 29 липня в столиці В'єтнамської 
Соціалістичної Республіки – місті Ханої. Наступна, 47-а олімпіада, пройде в місті Баку, 
Азербайджан. 

Відбір для національної збірної України проходить серед переможців Всеукраїнської і 
Менделєєвської олімпіад. Цього року учасниками української збірної стали переможці 
Всеукраїнської олімпіади з хімії, призери попередніх міжнародних змагань. Зокрема, Христофор 
Хохлов у 2013 році виграв бронзову медаль на Міжнародній хімічній олімпіаді, а киянин Роман 
Діденко з учнями зі Львова Олегом Гордійчуком і Владиславом Нештою є призерами 
Менделєєвської олімпіади 2013 року. 

"Перемога українських учнів у цьому інтелектуальному змаганні ще раз доводить, що в Україні 
багато талановитих дітей, які мають щирий інтерес до такої науки як хімія. Добре, що український 
бізнес допомагає школярам перевірити свої знання на змаганнях міжнародного рівня", – 
прокоментував результати олімпіади Костянтин Гавриленко, керівник команди олімпійців. 

Холдинг OSTCHEM, який об’єднує підприємства азотної хімії Group DF, у співпраці з Інститутом 
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України системно, починаючи з 
2011 року, підтримує участь національних команд українських школярів у хімічних олімпіадах. 

"Ці школярі – гордість нашої країни. Змагання міжнародного рівня вимагають високого рівня 
підготовки, і наші діти продемонстрували, що у нас є значний науковий потенціал у галузі хімії. Ми 
будемо і надалі підтримувати талановитих і зацікавлених у науці дітей, адже саме вони 
створюватимуть майбутнє хімічної промисловості, майбутнє України", – зазначив Олександр Халін, 
генеральний директор OSTCHEM. 

Підтримка українських олімпійців здійснюється в рамках проекту «Підтримка шкільної хімічної 
освіти», ініційованого Дмитром Фірташем, Головою Ради Групи компаній Group DF. Підтримка 
освіти в Україні – один із пріоритетних напрямів корпоративної відповідальності Group DF. 
Коментуючи результати олімпіади, Дмитро Фірташ, Голова Ради Групи компаній Group DF, 
підкреслив: "Українська команда вперше показала такий високий результат. Це говорить про те, що 
ми рухаємося в правильному напрямі. Ми дивимося в майбутнє і чудово розуміємо, що зможемо 
побудувати сильну хімічну промисловість тільки тоді, коли створимо ефективну систему підготовки 
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кадрів, а вона починається зі школи. Я докладу всіх зусиль, щоб наші хлопці змогли реалізувати 
себе як учені чи інженери в українських інститутах і підприємствах". 

Перед поїздкою школярі пройшли тижневу підготовку – курс лекцій під керівництвом Костянтина 
Гавриленка, кандидата хімічних наук, старшого наукового співробітника КНУ ім. Т. Шевченка, 
Дмитра Волочнюка, доктора хімічних наук, завідувача відділом Інституту органічної хімії 
Національної академії наук України, та Аліни Горлової, кандидата хімічних наук, координатора 
міжнародних олімпіад Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки 
України. 

 


