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ЗВІТ
кафедри загальної хімії

про проведення конкурсу «Хімічний кросворд»

Відповідно до плану культурно-виховної роботи НУБіП України на 2017 р., 
на кафедрі загальної хімії з 6 по 27 листопада 2017 р. був проведений конкурс 
«Хімічний кросворд».

В конкурсі взяли участь студенти НШ:
• лісового і садово-паркового господарства;
• енергетики, автоматики і енергозбереження;

факультетів:
• конструювання та дизайну;
• механіко-технологічного;
• тваринництва та водних біоресурсів;
• харчових технологій та управління якістю продукції 

АПК.
Відповідно до сценарію підготовки, організації та проведення конкурсу 

«Хімічний кросворд», обговореного та затвердженого на засіданні кафедри 
загальної хімії (протокол № 2 від 12 жовтня 2017 р ), конкурс проводився в 4 
етапи.

На І  етапі: Призначено викладачів, відповідальних за підготовку,
організацію та проведення конкурсу „Хімічний кросворд” на закріплених за 
ними факультетах.

Проведено засідання постійно діючих наукових студентських гуртків:
• Зелена хімія,
• Чиста вода,
• Метали та полімери в машинобудуванні,
• Електрохімічні системи,
• Харчові добавки «За» і «Проти».

На засіданнях гуртків обговорено та затверджено умови конкурсу, вимоги до 
складання та оформлення конкурсних робіт.

Зроблено оголошення про проведення конкурсу „Хімічний кросворд”



На II етапі: На засіданнях студентських наукових гуртків розглянуто 
кандидатури та обрано студентські журі конкурсу:

«Зелена хімія» (керівник ст. викл. Солод Н.В.) студенти ННІ лісового і 
садово-паркового господарства -  Касянчук І., Ящук Ю. (ТД)

«Метали та полімери в машинобудуванні» (керівник ст. викл. Жила Р.С.) 
студенти факультету конструювання та дизайну машин і систем 
природокористування -  Лавринович М., Федченко Б., Токарев Г. (КД-1601).

«Чиста вода» (керівник доц. Кочкодан О.Д.) студенти 1-го курсу 
факультету тваринництва та водних біоресурсів -  Кирпа Ю. Твердохліб І.

«Харчові добавки «За» і «Проти» (керівник асист. Кравченко О.О.) студенти 
1 -го курсу факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК
-  Барабаш А., Величко І., Малолетка О., Захарова Д.

«Електрохімічні системи» (керівник ст. викл. Жила Р.С.) студенти 
факультету енергетики і автоматики -  Якушов В. Тетерук Н. (АКІТ-1601). •

У визначений умовами конкурсу термін прийнято конкурсні роботи.
Кожен кросворд проаналізовано та оцінено студентськими журі за такими 

показниками (зведена таблиця показників заповнювалась всіма членами журі):
- кількість поставлених питань;
- відповідність питань тематиці конкурсу;
- професійна орієнтованість питань у відповідності до спеціальності 

студентів;
- рівень володіння матеріалом та хімічною термінологією;
- складність питань;
- валідність питань;
- кількість цікавих та оригінально поставлених питань;
- відповідність питань сучасному рівню хімічної науки;
- рівень оформлення та естетичного сприйняття роботи.

На III етапі: За результатами оцінювання робіт студентськими журі 
визначено переможців конкурсу.
• «Зелена хімія» -  10 кросвордів

За рішенням студентського журі призерами конкурсу стали: 1 місце - 
студент 1-го курсу Косенко О. (ТД), 2 місце - студент 1-го курсу Богданьок А. 
(ТД), 3 місце - студентка 1-го курсу Кузьменко Л. (СПГ).
• « Чиста вода» -  9 кросвордів

За рішенням студентського журі призерами конкурсу стали: 1 місце - 
студентка 1-го курсу Царенко Т. (ВБР), 2 місце - студентка 1-го курсу Кермач К. 
(ТВППТ-3), 3 місце - студентка 1-го курсу Шепета Є. (ВБР).
• «Метали та полімери в машинобудуванні» — 10 кросвордів

За рішенням студентського журі факультету конструювання та дизайну 
машин і систем природокористування призерами конкурсу стали: 1 місце -  
студентка 1-го курсу Лобчук Р. (БЦІ), 2 місце -  студент 1-го курсу Федченко Б. 
(БЦІ), 3 місце -  студент 1-го курсу Ветвицький А. (БЦІ).
• «Харчові добавки «За» і «Проти» - 15 кросвордів



За рішенням студентського журі призерами конкурсу стали: 1 місце - 
студентка 1-го курсу Письменюк А. (ТПМ-1), 2 місце - студентка 1-го курсу 
Майстренко Д. (ТПМ-1), 3 місце - студентка 1-го курсу Шпінь О. (ТПМ-1).
• «Електрохімічні системи» - 14 кросвордів

За рішенням студентського журі ф-ту енергетики і автоматики призерами 
конкурсу стали: 1 місце - студент 1-го курсу Подольський А. (АКІТ), 2 місце - 
студент 1-го курсу Якушов В. (АКІТ), 3 місце - студент 1-го курсу Дзюба О. 
(АКІТ).

Студентів проінформовано про результати конкурсу
Для відзначення переможців підготовлено дипломи, грамоти.
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