
В ОНАХТ ПРОЙШОВ II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 18 «ВИРОБНИЦТВО 

ТА ТЕХНОЛОГІЇ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

(«ТЕХНОЛОГІЇ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ВОДОПІДГОТОВКИ ХАРЧОВИХ 

ВИРОБНИЦТВ») 

 

 

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.11.2018 року № 1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади у 2018-2019 навчальному році» в ОНАХТ проведено II етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі знань 18 «Виробництво та 

технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології» («Технології питної 

води та водопідготовки харчових виробництв»). Олімпіада проходила з 13 по 

15 травня 2019 року. Заявки на участь в Олімпіаді надійшли з семи закладів 

вищої освіти України від 31 учасника. Крім студентів з Одеської 

національної академії харчових технологій (ОНАХТ, м. Одеса), учасниками 

олімпіади стали студенти Національного університету харчових технологій 

(НУХТ,  м. Київ), Національного університету «Львівська політехніка» (НУ 

«ЛП», м. Львів), Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ», м. Харків),  Луцького національного 

технічного університету  (ЛНТУ, м. Луцьк),  Сумського національного 

аграрного університету (СНАУ, м. Суми) та Одеського державного 

екологічного університету (ОДЕУ, м. Одеса). 

В перший день проведення Олімпіади здійснювався заїзд, реєстрація і 

поселення  учасників заходу. Також в протягом першого дня  для учасників 

Олімпіади з інших закладів вищої освіти були організовані екскурсії 

навчальними та науково-дослідними лабораторіями ОНАХТ, а також 

екскурсія містом Одесою. Допомогу в організації цікавих екскурсій 

академією надала декан факультету технології вина та туристичного бізнесу 

Саркісян Ганна Овсепівна. А цікаві туристичні маршрути та похід містом 

організували зав. кафедрою туристичного бізнесу та рекреації Меліх Олена 

Олександрівна і студенти цієї ж кафедри.  

На другий день Олімпіади відбулося урочисте відкриття заходу. Зі 

словами привітання учасників Олімпіади виступили голова оргкомітету 

Олімпіади, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ОНАХТ 

Трішин Федір Анатолійович, директор навчально-наукового технологічного 

інституту харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова  ОНАХТ Солоницька 

Ірина Валеріївна, декан факультету технології вина та туристичного бізнесу 

ОНАХТ Саркісян Ганна Овсепівна, голова журі Олімпіади, завідувач 

кафедри біоінженерії і води ОНАХТ Коваленко Олена Олександрівна. В 

своїх привітаннях і настановах вони побажали всім учасникам 

цілеспрямовано йти до перемоги, успішно вирішити конкурсні завдання та 

добре провести час в ОНАХТ і м. Одесі. 

Після привітань Коваленко О.О. ознайомила студентів із структурою 

завдань Олімпіади, особливостями заповнення анкет з відповідями,  



вимогами до оформлення розв’язків задач та результатів творчих завдань. 

Також вона розповіла про рейтинги оцінювання всіх видів завдань та критерії 

визначення переможців Олімпіади серед бакалаврів і магістрів. 

 

 
Учасників Олімпіади вітає директор навчально-наукового технологічного інституту 

харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова ОНАХТ  Солоницька І. В. 

 

 
Учасники Олімпіади 



Як і в попередні роки, Олімпіада проходила в два тури. За результатами 

першого туру оцінювався рівень теоретичної підготовки студентів. 

Необхідно було відповісти на 50 тестових завдань і розв’язати п’ять задач 

різного рівня складності і тематичної спрямованості. За відповідями на тести 

і задачі оцінювали рівень знань  учасників з таких тематичних  розділів, як: 

водні ресурси та їх використання; екологічна оцінка якості природних вод; 

хімія води; вимоги до якості питної води та води, призначеної для 

виробництва продуктів харчування; водопостачання підприємств харчової 

галузі; зони санітарної охорони водозаборів; фізико-хімічні основи процесів 

оброблення води; технології питного водопостачання; технології і 

обладнання для водопідготовки у виробництві безалкогольних напоїв, 

фасованих вод; технологій і обладнання для очищення стічних вод; 

проектування технологій водопідготовки; раціональне використання водних 

ресурсів; системи оборотного водопостачання; умови скидання стічних вод у 

водні об’єкти і каналізаційні мережі; управління якістю води та інше. За 

кожну правильну відповідь учасник Олімпіади отримував один бал, а за 

кожну правильно розв’язану задачу –  десять балів. 

За результатами виконання учасниками Олімпіади завдань другого 

туру оцінювався їх творчий підхід і практичні навики у застосуванні 

теоретичних знань при вирішенні технологічних завдань з водопідготовки на 

харчових підприємствах.  За наданими показниками якості води зі 

свердловини студентам  необхідно було обґрунтувати технологічні схеми 

водопіготовки для виробництва фасованої води і виробництва пива. Також 

завданням другого туру Олімпіади був тематичний кросворд.  Максимальна 

кількість балів при оцінюванні робіт учасників становила   за технологічну 

схему - 60 балів, а за кросворд -  40 балів. Переможців було визначено за 

найбільшою кількістю балів, набраних у двох турах Олімпіади. 

Контроль за дотримання правил участі в Олімпіаді під час виконання 

конкурсних завдань здійснювали викладачі кафедри біоінженерії і води 

ОНАХТ к.т.н., доцент Берегова Ольга Михайлівна і к.х.н., доцент Ляпіна 

Олена Василівна, а також викладач  НТУ «ХПІ» Мочалова Олена Іванівна. 

15 травня 2019 року відбулося нагородження  учасників Олімпіади.  

Дипломи, грамоти і подарунки  вручав голова оргкомітету Олімпіади Трішин 

Ф.А. Всі учасники були нагороджені грамотами за активну участь в 

Олімпіаді.  Також були нагороджені грамотами переможці в номінаціях: 

- «Краща теоретична підготовка»  - Будьонна  Тетяна Олександрівна 

(магістр, НТУ «ХПІ», м. Харків) і Кулачок Катерина Володимирівна 

(бакалавр, ОДЕУ, м. Одеса). 

- «Краща творча робота»  - Нижня Інна Ігорівна (магістр, НУ «ЛП», м. 

Львів)  і Потапчук Іван Миколайович (бакалавр, НУХТ, м. Київ). 



  
Нагороджується Будьонна Т.О. (НТУ «ХПІ», м. Харків) – переможниця в номінації 

«Краща теоретична підготовка»  серед магістрів 

 

 
Нагороджується Кулачок К.В. (ОДЕУ, м. Одеса) – переможниця в номінації 

«Краща теоретична підготовка»  серед бакалаврів 

 



 
Нагороджується Нижня І.І. (НУ «ЛП», м. Львів) – переможниця в номінації 

«Краща творча робота» серед магістрів 

 

 
Нагороджується Потапчук І.М. (НУХТ, м. Київ) – переможець в номінації «Краща 

творча робота» серед бакалаврів 



Переможці в номінаціях були нагороджені грамотами і подарунками. 

Призерами Олімпіади серед студентів, що здобувають СВО 

«Бакалавр», стали: 

Пахнутова  Марія Ігорівна (НТУ «ХПІ», м. Харків), отримала диплом І 

ступеня; 

Шаповал Євгеній Олександрович (ОНАХТ, м. Одеса), отримав диплом 

II ступеня; 

Поліщук Надія Валеріївна (ЛНТУ, м. Луцьк), отримала диплом  III 

ступеня. 

Призерами Олімпіади серед студентів, що здобувають СВО 

«Магістр», стали: 

Селіванов Ілля Романович  (ОНАХТ, м. Одеса), отримав диплом І 

ступеня; 

Прима Світлана Сергіївна (НУХТ, м. Київ), отримала диплом II 

ступеня; 

 Кирилюк Тетяна В’ячеславівна (НУ «ЛП», м. Львів), отримала диплом  

III ступеня. 

Всі призери Олімпіади отримали дипломи і побутові фільтри для 

очищення води.  

 

 
Нагороджується Селіванов І.Р. (ОНАХТ, м. Одеса) – призер  Олімпіади, 

 1 місце серед магістрів  



 

 
Нагороджується Прима С.С. (НУХТ, м. Київ) – призерка  Олімпіади,  

2 місце серед магістрів  

 
Нагороджується Кирилюк Т.В.(НУ «ЛП», м. Львів) – призерка  Олімпіад,  

3 місце серед магістрів 



 

 
Нагороджується Пахнутова  М. І. (НТУ «ХПІ», м. Харків) - призерка  Олімпіади,  

1 місце серед бакалаврів 

 
Нагороджується Шаповал Є. О. (ОНАХТ, м. Одеса) -  призер  Олімпіади,  

2 місце серед бакалаврів 



 
Нагороджується Поліщук Н.В. (ЛНТУ, м. Луцьк) - призерка  Олімпіади,  

3 місце серед бакалаврів 

Також була відмічена робота керівників команд учасників змагань та 

членів журі. Голова оргкомітету Трішин Ф.А. вручив їм подяки  і подарунки 

за активну участь в роботі Олімпіади та високу професійну підготовку 

студентів. 

 
Нагороджується Чернова Наталія Миколаївна, к.т.н., доцент,  НУХТ,  м. Київ 



 
Нагороджується Гращенкова Тетяна Валеріївна, к.т.н., доцент, ОДЕУ, м. Одеса 

 

 
Нагороджується Сай Володимир Анатолійович, к.т.н., доцент, ЛНТУ, м. Луцьк 

 

 



 
Нагороджується Мельник Оксана Юріївна, к.т.н., доцент, СНАУ, м. Суми 

 

 
Нагороджується Михайленко Володимир Григорович, к.т.н., доцент  

НТУ «ХПІ», м. Харків 



 
Нагороджується Мольченко Світлана Миколаївна, к.т.н., ст. викл, НТУ «ХПІ», м. Харків 

 

 
Нагороджується Березка Тетяна Олександрівна, к.т.н., доцент, НТУ «ХПІ», м. Харків 



 
Нагороджується Мочалова Олена Іванівна, викладач  НТУ «ХПІ», м. Харків 

 

 
Нагороджується Ємонакова Оксана Олександрівна, к.т.н., доцент, секретар Олімпіади,  

ОНАХТ, м. Одеса 



 
Нагороджується Коваленко Олена Олександрівна, д.т.н., с.н.с.,  

голова журі Олімпіади, ОНАХТ, м. Одеса 

Після нагородження  голова оргкомітету Олімпіади Трішин Ф.А. 

привітав всіх учасників з успішним її завершенням. Також виступили 

керівники  команд і висловили свої враження від організації і проведення 

заходу, думки щодо складності теоретичних і творчих завдань та побажання 

щодо подальшої співпраці. 

 

 
Голова оргкомітету Трішин Федір Анатолійович підводить підсумки  

проведення Олімпіади 



 

Олімпіада завершилася, але хороші спогади про неї ще тривалий час 

повертатимуть нас до тих напружених, але водночас цікаво і результативно 

проведених  днів.  

 

 

 
Дружня команда учасників Олімпіади 

 

 

 



 
Команда учасників Олімпіади з Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут», м. Харків 

 

 
Команда учасників Олімпіади з Луцького національного технічного університету, 

 м. Луцьк 



 
Команда учасників Олімпіади з Національного університету харчових технологій,  м. Київ 

 

 
Переможці Олімпіади з ОНАХТ з  керівниками і деканом  

факультету технології вина та туристичного бізнесу Саркісян Г.О. 

 

 



 

 

Колектив кафедри біоінженерії і води щиро дякує керівництву ОНАХТ, 

а також інших ЗВО, що спрямували на Олімпіаду команди учасників, за 

допомогу в організації  заходу. Сподіваємося, що разом ми проведемо ще не  

одну Олімпіаду і здобудемо нові перемоги.  

 

Зав. кафедри біоінженерії і води ОНАХТ 

Коваленко Олена Олександрівна 

 
 

 

 

 


