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ЗМІСТ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду розроблене у
відповідності до типового Положення про проведення Всеукраїнської
студентської олімпіади, затвердженого наказом МОН України №1410 від
13.12.2012 р., законом "Про вищу освіту” та іншими нормативними актами,
які регулюють організацію навчальної роботи студентів.
1.2. Це Положення визначає порядок організації та проведення
Всеукраїнської
студентської
олімпіади
навчальної
дисципліни
«Фармакологія», за якою здійснюється підготовка фахівців з вищою
медичною та фармацевтичною освітою в Україні серед студентів вищих
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності
та підпорядкування (далі - Учасники).
1.3. Олімпіада з навчальної дисципліни “Фармакологія” (далі Олімпіада) – це творче змагання студентів, які вивчають відповідну
дисципліну в навчальному році.
1.4. Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та
підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації
здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів та науковопедагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців активізації
навчально-пізнавальної
діяльності
студентів,
інтенсифікації
та
вдосконалення навчального процесу.
1.5. Під час проведення Олімпіади обробка персональних даних
учасників Олімпіади здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про
захист персональних даних".
2.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ

2.1. II етап Олімпіади з дисципліни “Фармакологія” проводиться 2224 березня 2017 р. за умов участі в ній не менше 5-и вищих навчальних
закладів.
2.2. Кількість студентів, які беруть участь в олімпіаді, повинна бути
не меншою ніж 15 осіб, в рівній кількості від кожного вищого навчального
закладу.
2.3. Для організації та проведення Олімпіади у базовому вищому
навчальному закладі створюється організаційний комітет, журі, реєстраційна
та апеляційна комісії.
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2.4. Склад організаційного комітету ІІ етапу ХХІ Всеукраїнської
студентської Олімпіади затверджується наказом ректора НФаУ і має
наступний склад:
Голова оргкомітету
Заступник голови

Черних
В.П.,
ректор
Національного
фармацевтичного університету, академік НАН
України
Котвіцька А.А., перший проректор Національного
фармацевтичного університету, професор

Члени оргкомітету:
Крутських Т.В., проректор з наукової роботи, доцент
Штриголь С.Ю., завідувач кафедри фармакології, професор – голова журі
Бєлік Г.В., доц. кафедри фармакології – голова апеляційної комісії
Віннік Л.М., заст. ректора з навчальної роботи
Кухтенко О.С., проректор з виховної роботи, доцент
Власов В.С., директор комп’ютерного центру, доцент
Ковальова Т.М., доц. кафедри аптечної технології ліків
Кузнєцова В.Ю., заступник декана фармацевтичного факультету №3
Трутаєв С.І., заступник декана факультету з підготовки іноземних громадян
Яковлєва О.Ю., завідувач відділу зв'язків із громадськістю та пресою
Присяжнюк О.В., голова студентського парламенту
2.5. Оргкомітет базового вищого навчального закладу:
проводить організаційну роботу з підготовки і проведення Олімпіади;
готує документацію для проведення Олімпіади (програму, конкурсне
завдання, еталони відповідей, інформаційні листи, бланки протоколів тощо);
проводить реєстрацію Учасників Олімпіади;
здійснює шифрування та дешифрування письмових робіт Учасників;
надсилає вищим навчальним закладам результати участі кожного
студента;
складає звіт про проведення Олімпіади.
2.5. До складу журі II етапу Олімпіади входять науково-педагогічні
працівники базового вищого навчального закладу, члени відповідних комісій
Науково-методичної ради МОН України, вчені наукових установ
Національної академії наук України та національних галузевих академій
України, представники інших вищих навчальних закладів тощо (за згодою).
2.6. До складу журі не можуть входити особи, що є близькими
особами Учасників Олімпіади.
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2.7. Журі Олімпіади очолює голова. Голова має заступників та
секретаря. Голова журі організовує роботу членів журі, проводить засідання
журі, бере участь у визначенні переможців, затверджує список переможців.
2.8. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від
кількості студентів, які беруть участь в Олімпіаді. В рамках олімпіади для
медичної та фармацевтичної секцій формується окремий склад журі за
галузями «Медицина» та за напрямом «Фармація» у кількості 6 осіб.
2.9. Кількість представників базового вищого навчального закладу в
журі ІІ етапу Олімпіади не повинна перевищувати 50% від загальної
кількості членів журі. Представники інших навчальних закладів включаються
до складу журі за результатами жеребкування.
2.10. Журі олімпіади:
перевіряє роботи Учасників і визначає переможців Олімпіади;
аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні
помилки та оцінює рівень підготовки студентів.
готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з
дисципліни «Фармакологія».
2.11. Для забезпечення об’єктивного проведення ІІ етапу Олімпіади
створюється апеляційна комісія. До складу апеляційної комісії входять
представники базового та інших вищих навчальних закладів за результатами
жеребкування, наукових установ (за згодою). Члени апеляційної комісії не
входять до складу журі.
2.12. Апеляційна комісія розглядає звернення учасників Олімпіади
щодо вирішення питань, пов’язаних з оцінюванням завдань. Під час розгляду
апеляцій апеляційна комісія має право як підвищити оцінку з апеляційного
питання (або залишити її без змін), так і понизити її у разі виявлення
помилок, не помічених при початковій перевірці. Рішення апеляційної комісії
враховується журі при визначені загальної суми балів та підведенні підсумків
Олімпіади.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ
3.1. II етап Олімпіади з фармакології проводиться у вигляді двох
окремих секцій: для студентів напряму підготовки «Медицина» та для
студентів напряму підготовки «Фармація». Кількісний склад учасників
команди від кожного навчального закладу за напрямом підготовки
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«Медицина» становить 2 студенти, за напрямом підготовки «Фармація» – 2
студенти.
3.2. Базовий вищий навчальний заклад надсилає вищим навчальним
закладам, які беруть участь в олімпіаді:
 листи запрошення з інформацією про умови проведення олімпіади з
відповідної навчальної дисципліни чи спеціальності (до 27 лютого 2017
року);
 інформацію про результати олімпіади.
3.2. Інформація про проведення і підсумки Олімпіади розміщується на
сайтах МОН України, ІІТЗО.
3.3. Перевірка виконання конкурсного завдання проводиться за еталоном
відповідей журі олімпіади. Тривалість практичного туру для одного
конкурсанта становить до 2 год.
3.4. Оргкомітет надсилає Науково-методичному центру вищої освіти звіт
про проведення II етапу Олімпіади у 10-денний строк після її завершення, до
1 квітня поточного року.
3.5. Оргкомітет Олімпіади забезпечує Учасників сертифікатом учасника
Олімпіади, а переможців нагороджує дипломами І, ІІ та ІІІ ступеню на
кожній секції.
4. УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ
4.1. До участі у II етапі Олімпіади допускаються студенти IІІ курсу, які
стали переможцями І етапу Олімпіади.
4.2. Учасники II етапу олімпіади, крім надісланої оргкомітетом до
базового вищого навчального закладу анкети, повинні мати при собі
студентський квиток та паспорт.
4.3. Учасники мають право після завершення всіх турів відповідного
етапу змагань ознайомитися з оцінкою їх роботи та зауваженнями, а також,
до підведення остаточних підсумків олімпіади, звернутися до апеляційної
комісії з приводу об'єктивності оцінки виконаних ними завдань.
5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ОЛІМПІАДИ
5.1. Переможці ІІ етапу олімпіади з фармакології визначаються журі
базового вищого навчального закладу окремо за секціями напряму
підготовки «Медицина» та «Фармація» і затверджуються наказом МОН
України.
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5.2. Переможці Олімпіади визначаються за сумарною кількістю балів,
набраних на всіх обов’язкових турах олімпіади.
5.3. Переможці ІІ етапу Олімпіади в кожній з секцій нагороджуються
дипломами І, ІІ та ІІІ ступеню. У разі втрати диплом не поновлюється.
5.4. Дипломом І ступеня нагороджується один учасник секції
«Медицина» та один учасник секції «Фармація», який набрав максимальну
кількість балів. Якщо рівну кількість балів набрали декілька учасників, які
претендують на нагородження дипломом І ступеня, між ними призначається
додатковий тур.
5.5. Дипломом ІІ ступеня нагороджується один учасник секції
«Медицина» та один учасник секції «Фармація», який набрав наступну суму
балів після володаря диплому І ступеня відповідної секції, дипломом ІІІ
ступеня – один учасник секції «Медицина» та один учасник секції
«Фармація», який набрав наступну суму балів після володаря диплому ІІ
ступеня відповідної секції.
5.6. Переможці ІІ етапу Олімпіади нагороджуються подарунками,
спеціальними призами, грошовими преміями вищих навчальних закладів,
благодійних фондів, спонсорів тощо.
5.7. Учасники, які посіли ІV-VІ місця, а також за оригінальне,
нестандартне розв′язання завдань Олімпіади нагороджуються грамотами
оргкомітету базового вищого навчального закладу.
5.8. За клопотанням оргкомітету Олімпіади ректор базового вищого
навчального закладу нагороджує грамотами, грошовими преміями, цінними
подарунками активних організаторів Олімпіади із коштів вищого
навчального закладу.
6. ФІНАНСУВАННЯ ОЛІМПІАДИ
6.1. Витрати на організацію та проведення Олімпіади здійснюються за
рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України.
6.2. Витрати на відрядження студентів та науково-педагогічних
працівників до базових вищих навчальних закладів для участі у II етапі
Олімпіади здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів, в яких вони
навчаються або працюють.
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