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Інформаційний лист
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України “Про проведення Всеукраїнської
студентської олімпіади у 2016-2107 н. р.” від 9 грудня 2016 р. № 1495, ІІ-й етап ХХІ
Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю “Фармація” відбудеться 28-30
березня 2017 р. на базі Національного фармацевтичного університету. До участі
запрошуються:
- два студенти IV курсу – переможці І-го вузівського етапу Олімпіади за
спеціальністю “Фармація”;
- 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.
На теоретичний етап учасникам буде запропоноване завдання, опрацьоване журі
Олімпіади на основі представлених делегаціями варіантів з організації та економіки
фармації, аптечної технології ліків, заводської технології ліків, фармацевтичної хімії,
фармакогнозії та фармакології.
Кожна делегація представляє один варіант конкурсного завдання із 5 тестів 3-4 рівнів
складності (тести на відповідність, відкриті тести, розрахункові задачі, ланцюгові задачі),
відповіді до них та посилання на літературні джерела із наступних розділів дисциплін:
- організація та економіка фармації – інвентаризація товарно-матеріальних
цінностей аптек;
- 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.
Тести, які не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду прийматися не будуть.
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 28 березня 2017р. з 9.00 до 10.00 за
адресою: вул. Валентинівська, 4, (проїзд до ст. метро «Студентська»).

Програма олімпіади
28.03.17.
вівторок

29.03.17.
середа
30.03.17.
четвер

Заїзд та розміщення учасників.
Реєстрація, сніданок (9.00-10.00)
Відкриття олімпіади.
Теоретичний етап.
Ознайомлення з базою проведення практичного етапу.
Культурна програма
Практичний етап
Культурна програма
Підведення підсумків олімпіади.
Закриття олімпіади
Нагородження переможців
Від’їзд делегацій

За додатковою інформацією просимо звертатися до голови журі олімпіади зав.
кафедри заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету
професора Рубан Олени Анатоліївни (тел. (0572)678852), e-mail ztl@nuph.edu.ua,
відповідального секретаря доцента кафедри аптечної технології ліків Ковальової Тетяни
Миколаївни (тел. (0572)657200, e-mail atl@nuph.edu.ua).

Оргкомітет

