
Команда України на 47-й Міжнародній олімпіаді з хімії 

 
З 20 по 29 липня 2015 року в столиці Азербайджану місті Баку проходила 

47-ма Міжнародна хімічна олімпіада (МХО). Для участі в цих всесвітніх 

інтелектуальних юнацьких змаганнях збираються випускники та учні середніх 

навчальних закладів віком до 20 років. Головна мета олімпіад – через творче 

розв’язання задач стимулювати потяг учнів до хімії, сприяти встановленню 

дружніх відносин між молоддю різних країн, зміцнювати міжнародне 

співробітництво та взаєморозуміння.  

Цього року в МХО взяли участь 290 учнів, які представляли 75 країн світу.  

 
Учасники олімпіади в центрі Гейдара Алієва. 

 

Олімпіада проводилася на базі Бакинського філіалу Московського 

державного університету ім. М.В. Ломоносова. Президентом олімпіади та головою 

організаційного комітету була професор Наргіз Пашаєва, ректор Бакинського 

філіалу МДУ, член-кореспондент Академії наук Азербайджану. Співголовою 

оргкомітету був академік РАН В. В. Лунін.  



 2

Програми проведення МХО формуються навколо двох головних подій – 

практичного та теоретичного турів. Завдання експериментального і теоретичного 

турів готував досвідчений міжнародний колектив, очолюваний професорами 

хімічного факультету МДУ ім. М. В. Ломоносова В.В. Єрьоміним та 

О.К. Гладиліним. Вагомий внесок у підготовку та проведення експериментального 

туру зробив д.х.н. Д.М. Волочнюк, завідуючий відділом Інституту органічної хімії 

НАН України. 

З усіма завданнями теоретичного і практичного турів можна ознайомитися 

на сайті http://icho2015.msu.az/problems/icho_2015_problems/. 

*** 

До команди України на 47-й МХО увійшли переможці Всеукраїнської 

олімпіади 2015 року серед учнів 11-го класу Михайло Пашко та Микола Пашко 

(ліцей № 100 «Поділ» м. Києва, вчитель – заслужений вчитель України С. О. Вест), 

Андрій Малащук (гімназія № 46 ім. М. В. Ломоносова м. Харкова, вчитель 

О. Є. Кічата) та Олексій Желавський (школа № 36 м. Харкова, вчитель 

О. К. Русанова). Всі члени команди вибороли срібні медалі. 

 

 
Команда України з головою Керівного комітету Міжнародних хімічних олімпіад 

професором Духваном Лі (Корея). 
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Члени команди України – срібні медалісти 47-ї МХО. 

 

 Найкращою на олімпіаді стала команда Китайської Народної Республіки. За 

кількістю набраних балів китайські юні хіміки випередили всіх інших учасників 

олімпіади, посівши перші чотири місця. Усі вони нагороджені золотими медалями. 

Також по чотири золоті медалі завоювали команди Кореї та Тайваню.  

Хоча олімпіада є індивідуальним змаганням і результати команд не 

визначаються, неофіційні командні рейтинги привертають велику увагу. Виступ 

команди України можна оцінити як значний успіх, адже наша збірна у напруженій 

боротьбі перемогла збірні багатьох країн світу, увійшовши до десятки кращих (див. 

таблицю). 

Високий результат команди України значною мірою обумовлений тим, що в 

нашій країні зберігаються і розвиваються понад півсторічні традиції національних 

хімічних олімпіад, а з обдарованими учнями працюють кращі вчителі та досвідчені 

викладачі з провідних університетів України. Не забувають про свою зміну і 

колишні переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад. Так, тренером 

Олексія Желавського та Андрія Малащука був переможець 43-ї Міжнародної 



 4

хімічної олімпіади студент Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна Олег Бородін. 

 

Таблиця. Найуспішніші команди на 47-й Міжнародній олімпіаді з хімії 2015 року 

Результат за сумою 
рейтингів учасників Кількість медалей Країна 

золоті срібні бронзові 
Сума 

рейтингів Місце 

КНР 4   10 1 
Корея 4   53 2 
Тайвань 4   83 3 
Росія 2 2  153 4 

Сінгапур 1 3  163 5 
Румунія 2 1 1 189 6 
Японія 2 2  191 7 
Індія 2 2  207 8 

Туреччина 1 3  239 9 
Україна  4  248 10-11 
США 1 3  248 10-11 
Польща 1 2 1 256 12 
Таїланд 1 3  263 13 
Чехія 1 3  271 14 
Іран 1 2 1 275 15 

 

Повні результати олімпіади оприлюднені на сайті 47-ї МХО 

http://icho2015.msu.az/results.php. 

 

Вагомим чинником успіху українських школярів стала доброчинна  

допомога, надана Науково-навчальним хіміко-біологічним центром Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, на базі якого проводилися 

відбірково-тренувальні збори команди України, та ТОВ «НВП «ЄНАМІН», яке 

профінансувало збори та поїздку українських школярів на Міжнародну 

Мендєлєєвську олімпіаду. 
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Наступна, 48-ма МХО відбудеться в місті Карачі, Пакистан. 

 
Професор Халід М. Хан (Міжнародний центр хімічних і біологічних наук 

університету Карачі) приймає  прапор МХО. 

 

*** 

Вітаємо наших переможців, дякуємо їм за гідне 

представлення України на 47-й Міжнародній олімпіаді з 

хімії та бажаємо натхнення та творчих успіхів у 

майбутньому! 
 

Костянтин Гавриленко, Юрій Холін 


