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Інформаційний лист
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України “Про проведення Всеукраїнської
студентської олімпіади у 2016/2017 н. р.” від 9 грудня 2016 р. № 1495, ІІ етап Всеукраїнської
студентської олімпіади з дисципліни “Фармакологія” для медичних, класичних університетів та медичних інститутів відбудеться 22-24 березня 2017 р. на базі Національного фармацевтичного університету.
У рамках олімпіади відбудеться 2 секції – медична та фармацевтична (відповідно до
особливостей програм підготовки майбутніх фахівців з цих напрямів). До участі запрошуються:
- два студенти 3 курсу медичних/лікувально-профілактичних/педіатричних факультетів, переможці І етапу олімпіади;
- два студенти 3 курсу фармацевтичного факультету, переможці І етапу олімпіади;
- керівник делегації (одна особа) із числа науково-педагогічних працівників для роботи у
складі журі або апеляційної комісії, які будуть призначені до цих робочих органів олімпіади за результатами жеребкування.
Конкурсне завдання учасника олімпіади включатиме питання за такими тематичними
блоками:
1. Лікарська рецептура
2. Загальна фармакологія
3. Фармакологія аферентного відділу нервової системи
4. Фармакологія еферентного відділу нервової системи
5. Фармакологія болю
6. Фармакологія запалення
7. Фармакологія протиалергійних засобів
8. Фармакологія центральної нервової системи
9. Фармакологія серцево-судинної системи
10. Фармакологія видільної системи
11. Фармакологія дихальної системи
12. Фармакологія травної системи
13. Фармакологія системи крові
14. Фармакологія ендокринної системи
Олімпіади відбудеться в 2 етапи:
1. Письмова робота, яка включатиме тестування, завдання з рецептури, питання відкритого типу, професійні ситуаційні задачі
2. Фармакологічна вікторина
Анкети учасників та керівників делегацій за встановленою формою просимо надіслати до
1 березня 2017 р. на адресу організаційного комітету Олімпіади: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53, науковий відділ. Кожний учасник повинен мати при собі копію заповненої анкети, паспорт, студентський квиток, посвідчення про відрядження. Про дату, час приїзду та вид транспорту для організації зустрічі делегацій просимо повідомити оргкомітет до 15.03.17 р. Студенти-учасники та керівники делегацій будуть розміщені у комфортабельному гуртожитку. Прохання заздалегідь подбати про проїзні квитки.
Реєстрація учасників олімпіади відбудеться 22 березня 2017р. з 9.00 до 11.00 за адресою:
вул. Куликівська, 12 (колишня Мельникова), кафедра фармакології (проїзд до ст. метро «Майдан Конституції», «Архітектора Бекетова».

22.03.17.
середа
23.03.17.
четвер

24.03.17.
п’ятниця

Програма олімпіади
Заїзд, реєстрація та розміщення учасників.
Нарада керівників делегацій.
Культурна програма.
Відкриття олімпіади.
Письмовий тур олімпіади (окремо для студентів медичних
та фармацевтичних факультетів).
Перерва на обід.
Фармакологічна вікторина (окремо для студентів медичних
та фармацевтичних факультетів).
Підведення підсумків олімпіади.
Закриття олімпіади
Нагородження переможців
Культурна програма
Від’їзд делегацій

За додатковою інформацією просимо звертатися до голови журі Олімпіади зав. кафедри
фармакології Національного фармацевтичного університету професора Штриголя Сергія Юрійовича (тел. (057)7063069, e-mail shtrygol@ukr.net), відповідального секретаря доцента кафедри
аптечної технології ліків Ковальової Тетяни Миколаївни (тел. (0572)657200, e-mail
atl@nuph.edu.ua).

Оргкомітет

