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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. 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.
1.3. Олімпіада за спеціальністю “Фармація” - це творче змагання з
професійної та практичної підготовки студентів четвертого курсу, які
вивчили комплекс дисциплін, що формують систему знань та навичок,
необхідних в майбутній професійній діяльності.
2.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ

2.1. II етап Олімпіади зі спеціальності “Фармація” проводиться 28-30
березня 2017 р. за умов участі в ній не менше 5-и вищих навчальних
закладів України, які здійснюють підготовку з обраної спеціальності.
Кількість студентів, які беруть участь в олімпіаді, повинна бути не
меншою ніж 16 осіб, в рівній кількості від кожного вищого навчального
закладу.
2.2. Базовий вищий навчальний заклад з проведення ІІ етапу Олімпіади
призначається терміном на 3 роки.
2.3. Для організації та проведення Олімпіади у вищих навчальних закладах
створюються організаційні комітети, журі, мандатна та апеляційна
комісії.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ
3.1. ІІ етап ХХІ Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю
“Фармація” проводиться у два тури – теоретичний та практичний.
3.2. Базовий вищий навчальний заклад надсилає вищим навчальним
закладам, які беруть участь в олімпіаді:
 листи запрошення з інформацією про умови проведення олімпіади з
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відповідної навчальної дисципліни чи спеціальності (до 27 лютого 2017
року);
інформацію про результати олімпіади.
На теоретичний тур учасникам пропонується завдання із тестових
запитань третього та
четвертого
рівня складності (тести на
відповідність, відкриті тести, розрахункові задачі, ланцюгові задачі) з
організації та економіки фармації, аптечної технології ліків, заводської
технології ліків, фармацевтичної хімії, фармакогнозії та фармакології. В
2017 році в конкурсних завданнях будуть відображені наступні розділи
дисциплін:
організація та економіка фармації – інвентаризація товарноматеріальних цінностей;
аптечна технологія ліків – технологія порошків;
заводська технологія ліків – технологія капсул;
фармакогнозія – лікарська рослинна сировина, яка містить дубильні
речовини;
фармакологія – лікарські засоби, які діють на функцію органів дихання;
фармацевтична хімія – аналіз якості субстанцій лікарських речовин із
групи нітрогеновмісних п΄ятичленних гетероциклів та їх конденсованих
похідних.
Конкурсне завдання на теоретичний тур формується журі Олімпіади із
представлених делегаціями варіантів. Варіант тестового завдання на
теоретичний тур формується шляхом відбору по 1 тестовому завданню з
кожного представленого від навчальних закладів пакету завдань.
Загальна кількість тестових завдань становить 60.
Практичний тур полягає у виявленні практичних навичок з технології
лікарських форм індивідуального та промислового виробництва,
контролю їх якості, правил виписування рецептів та відпуску готових
лікарських форм, заповнення місячного звіту, загальної та практичної
фармакології, ідентифікації гербарних зразків лікарської рослинної
сировини. Пакет типових завдань на практичний етап Олімпіади за всіма
дисциплінами
формується
базовим
навчальним
закладом
і
затверджується журі.
На практичному турі олімпіади організовується по два робочих місця з
кожної дисципліни.
Перевірка виконання теоретичного завдання проводиться за еталоном
відповідей, опрацьованим кожною предметною комісією журі олімпіади.
Тривалість теоретичного туру складає 3-4 хвилини на одне запитання.
Перевірка виконання завдань на практичному турі проводиться згідно
критеріїв оцінювання, затверджених журі. Тривалість практичного туру
для одного конкурсанта становить до 3 год.
Оргкомітет з проведення II етапу Олімпіади надсилає Науковометодичному центру вищої освіти до 10 квітня поточного року звіт про
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проведення II етапу Олімпіади.
4.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ОЛІМПІАДИ

4.1. Завданнями організаційного комітету ІІ етапу ХХІ Всеукраїнської
студентської Олімпіади за спеціальністю “Фармація” є
- здійснення організації підготовки і проведення олімпіади;
- визначення і забезпечення порядку проведення олімпіади;
- підготовка документації для проведення олімпіади (програми,
методичні рекомендації, листи, бланки протоколів);
- визначення за поданням журі переможців олімпіади;
- складання звіту про проведення олімпіади;
- оформлення довідки-подання на активних організаторів олімпіади;
- сприяння висвітленню результатів олімпіади у засобах масової
інформації та у періодичній пресі.
4.2. 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
Рубан О.А., завідувач кафедри ЗТЛ, професор – голова журі
Немченко А.С., завідувач кафедри ОЕФ, професор – 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

5.

ЖУРІ ОЛІМПІАДИ

5.1. Обов’язками журі є
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забезпечення розробки конкурсних завдань та критеріїв оцінки їх
виконання;
перевірка робіт учасників олімпіади;
аналіз підсумків виконання студентами завдань, виявлення
характерних помилок та оцінка рівня підготовки студентів;
визначення переможців олімпіади та підготовка подання оргкомітету
про їх нагородження;
опрацювання рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення
навчального процесу з відповідних дисциплін та спеціальностей комісії
Науково-методичної ради Міністерства освіти України.
До складу журі II етапу олімпіади входять науково-педагогічні
працівники кафедр базового вищого навчального закладу, факультетів
інших вищих навчальних закладів, працівники виробничої сфери.
Обов’язки голови журі ІІ етапу ХХІ Всеукраїнської студентської
Олімпіади покладено на завідувача кафедри заводської технології ліків,
професора Рубан О.А.
Кількість представників базового навчального закладу в журі становить
50% від загальної кількості членів журі.
Для перевірки конкурсних завдань у складі журі олімпіади формуються
шість предметних комісій із керівників делегацій-учасниць та
викладачів базового навчального закладу (не більше чотирьох осіб у
кожній комісії).
Членство представників вищих навчальних закладів у складі журі на
олімпіади визначає жеребкування. Представники вузів, які не братимуть
участь в роботі суддівської бригади, залучаються до роботи апеляційної
комісії.
Обов’язки голови апеляційної комісії ІІ етапу ХХІ Всеукраїнської
студентської Олімпіади покладено на професора кафедри організації та
економіки фармації професора Немченко А.С. Апеляційна комісія
оперативно розглядає суперечні питання, пов’язані з оцінкою виконання
завдань олімпіади та виносить відповідні пропозиції на обговорення
журі.
Обов’язки голови реєстраційної комісії ІІ етапу ХХІ Всеукраїнської
студентської олімпіади покладено на асистента кафедри заводської
технології ліків Гербіну Н.А. Реєстраційна комісія проводить
реєстрацію учасників Олімпіади, перевіряє повноваження учасників,
проводить шифрування та дешифрування робіт учасників.
6. УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ

6.1. До участі у II етапі Олімпіади допускаються студенти IV курсу, які
стали переможцями І етапу Олімпіади. Кількісний склад учасників II
етапу ХХІ Всеукраїнської студентської олімпіади складає 2 особи від
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навчального закладу.
6.2. 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.
6.3. Учасники II етапу олімпіади, крім надісланої оргкомітетом до базового
вищого навчального закладу анкети, повинні мати при собі
студентський квиток та паспорт.
7. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ
ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ОЛІМПІАДИ
7.1. Переможців кожного з етапів Олімпіади визначають в особистій
першості за сумарною кількістю балів, набраних на всіх обов’язкових
турах олімпіади.
7.2. Переможці II етапу олімпіади визначаються оргкомітетом базового
вищого навчального закладу на підставі рекомендацій журі,
затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України та
нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки України І
ступеня - перше місце, II ступеня - друге місце та III ступеня - третє
місце. Диплом є основним документом, що підтверджує перемогу
студента у відповідній олімпіаді. У разі втрати диплом не поновлюється
і дублікат не видається.
7.3. Дипломом І, ІІ та ІІІ ступені нагороджуються лише по одному учаснику.
У разі, коли однакову кількість балів набрали декілька учасників, які
претендують на нагородження, між ними призначається додатковий тур.
7.4. Дипломом переможця не може бути нагороджений учасник, який за
сумарним результатом виступів на всіх обов‘язкових турах Олімпіади,
набрав менше 60% від максимально можливої сумарної кількості балів,
яка дорівнює 100%.
7.5. На підставі рекомендацій оргкомітету II етапу олімпіади, за оригінальне,
нестандартне розв'язання завдань олімпіади, учасники можуть бути
нагороджені заохочувальними грамотами оргкомітету ІІ етапу олімпіади
за спеціальністю „Фармація”.
7.6. Переможці II етапу олімпіади з навчальних дисциплін та спеціальностей
мають право на:
- звільнення від складання заліків, іспитів з відповідної навчальної
дисципліни, спеціальності;
- переваги при скеруванні на навчання у провідні вищі навчальні заклади
України чи за кордон (з виплатою державних стипендій);
- переваги при зарахуванні до магістратури для навчання за державним
замовленням;
- отримання рекомендації на вступ до аспірантури (для студентівСУЯ НФаУ
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переможців олімпіади зі спеціальності, нагороджених дипломами І
ступеня);
- наданні надбавки до стипендії протягом дванадцяти місяців;
- переведенні на безкоштовну форму навчання або часткове зменшення
відповідної плати за навчання;
- відповідний запис у додатку до диплому.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

-

8. ФІНАНСУВАННЯ ОЛІМПІАДИ
Матеріально-технічне
забезпечення
II
етапу
Олімпіади-2017
здійснюється базовим вищим навчальним закладом – Національним
фармацевтичним університетом.
Витрати на відрядження студентів та викладачів для участі у II етапі
змагань здійснюються вищим навчальним закладом, в якому вони
навчаються чи працюють.
Витрати на виготовлення дипломів для переможців II етапу олімпіади,
грамот для викладачів і організаторів олімпіади здійснює Національний
фармацевтичний університет.
За працівниками установ вищих навчальних закладів, які залучаються до
проведення олімпіади, зберігаються норми відшкодування витрат на
службові відрядження, що встановлюються чинним законодавством.
Участь педагогічних, науково-педагогічних працівників у розробці
завдань олімпіади та їх перевірці враховується вищим навчальним
закладом при плануванні їх навчального навантаження за такими
нормативами:
підготовка завдань для учасників другого етапу олімпіади - до 50 годин
на весь колектив;
перевірка завдання одного учасника - 0,33 години кожному викладачеві
(не більше трьох викладачів);
- робота відповідального секретаря оргкомітету базового
навчального закладу - 60 годин.
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