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Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з ботаніки

Шановні колеги!
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №1313 від
28.11.2018 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у
2018/2019 навчальному році», Національний фармацевтичний університет
визначено базовим закладом вищої освіти

для проведення

ІІ етапу

Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка» для класичних
університетів та «Фармацевтична ботаніка» для фармацевтичних факультетів
медичних університетів (інститутів), що відбудеться 21-22 березня 2019 р.
У рамках Олімпіади 22 березня 2019 р. відбудеться щорічне сумісне
засідання кафедри ботаніки НФаУ як опорної з дисципліни «Фармацевтична
ботаніка» для спеціальності «Фармація, промислова фармація», освітніх
програм

«Фармація»,

косметичних

засобів»

«Клінічна
і

фармація»,

«Технології

однопрофільними кафедрами ВНЗ України.

«Технології

фармацевтичних

парфумернопрепаратів»

з

Олімпіада буде проводитись за двома секціями – «Фармацевтична
ботаніка» та «Ботаніка» відповідно до особливостей програм підготовки
майбутніх фахівців з цих напрямів.
До участі запрошуються студенти, які вивчають дисципліни у поточному
році або закінчили її вивчати у минулому році:
-

два студенти 1-3 курсів біологічних факультетів, переможці І етапу
олімпіади у Вашому закладі вищої освіти;

-

два студенти 1-3 курсу фармацевтичних факультетів, переможці І
етапу олімпіади у Вашому закладі вищої освіти;

-

керівник

делегації

(одна

особа)

із

числа

науково-педагогічних

працівників для роботи у складі журі або апеляційної комісії, які
супроводжуватимуть студентів і працюватимуть у зазначених робочих
комісіях олімпіади за результатами жеребкування.
Конкурсне завдання учасників олімпіади включатиме питання за такими
тематичними блоками:
1. Рослинна клітина.
2. Рослинні тканини.
3. Анатомія та морфологія вегетативних органів рослин.
4. Морфологія генеративних органів рослин.
5. Розмноження рослин (для секції ботаніка).
6. Екологія рослин. Охорона рослинного світу.
7. Систематика рослин.
8. Діагностичні ознаки окремих видів, їх використання в медичній практиці
(для секції фармацевтична ботаніка).
Олімпіада буде проводитись у два тури:
1. Теоретичний тур – письмова робота, яка включає тестування та питання
відкритого типу;
2. Практичний тур – вирішення конкретних практичних завдань.
Звертаємо увагу на те, що для участі у Олімпіаді необхідно обов’язково
зареєструватися

на

офіційному

сайті

Національного

фармацевтичного

університету (http://nuph.edu.ua/ розділ «Студентські олімпіади»), вказати за
яким з напрямків приймаєте участь («Ботаніка» для класичних університетів та
«Фармацевтична ботаніка» для здобувачів освіти фармацевтичних факультетів).
Кожен учасник повинен мати при собі роздруковану копію заповненої
реєстраційної

форми,

паспорт,

студентський

квиток,

посвідчення

про

відрядження.
Реєстрація учасників Олімпіади відбудеться за програмою у корпусі
Національного фармацевтичного університету за адресою: вул. Валентинівська,
4, кафедра ботаніки (проїзд до ст. метро «Студентська»).

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ОЛІМПІАДИ
20.03.19 Протягом
дня

21.03.19 8.00-8.30
8.30-9.30

8.00-9.30
9.30-10.00

10.00–10.30
10.30–12.30
12.30–13.15
13.30–15.30
15.30–17.30

16.30-17.00
17.30–19.00
22.03.19 9.00-10.00
10.15-11.30
11.30-12.00
12.00-14.30

Заїзд учасників та керівників делегацій (залежно від
розкладу поїздів), поселення у гуртожитку
Екскурсія Харковом (при достатній кількості
учасників)
Сніданок для учасників та керівників делегацій, що
заїхали 20.03.19 р.
Переїзд до навчального корпусу (вул. Валентинівська,
4), реєстрація учасників та керівників делегацій, що
заїхали 20.03.19 р.
Заїзд (залежно від розкладу поїздів), реєстрація
учасників та керівників делегацій
Жеребкування (визначення складу журі, мандатної та
апеляційної комісій), нарада журі, мандатної комісії,
апеляційної комісії та керівників делегацій
Урочисте відкриття олімпіади
Теоретичний тур олімпіади
Обід
Практичний тур олімпіади
Культурна програма для студентів, відвідування
навчальних корпусів, зустріч зі студентами НФаУ.
Журі – перевірка робіт, підведення попередніх
підсумків олімпіади
Кава-брейк
Засідання апеляційної комісії. Переїзд до гуртожитку
Сніданок і переїзд до навчального корпусу (вул.
Валентинівська, 4)
Урочисте
закриття
олімпіади.
Нагородження
переможців олімпіади, концерт.
Кава-брейк
Проведення засідання опорної кафедри (орієнтовно)
для представників фармацевтичних факультетів ЗВО.
Студенти – екскурсія (Центральна науково-дослідна
лабораторія, кафедри медико-біологічного корпусу
НФаУ)
Від’їзд делегацій

За додатковою інформацією просимо звертатися до проректора з науковопедагогічної

роботи,

заступника

голови

організаційного

комітету

Всеукраїнських олімпіад – Загайка Андрія Леонідовича (тел. (057) 706-30-71);
голови журі Олімпіади з ботаніки, завідувача кафедри ботаніки Національного
фармацевтичного університету професора Гонтової Тетяни Миколаївни (тел.
(057) 67-91-74, мобільний (067) 914-32-88, e-mail tetianaviola@ukr.net) або
відповідального секретаря організаційного комітету, Брюханової Тетяни
Олександрівни

(тел.

(057)

706-30-71,

(050)

211-211-1,

e-mail

competition@nuph.edu.ua ).

З повагою,
проректор з
роботи,
професор

Брюханова Т.О.
(057) 706-30-71

науково-педагогічної
А.Л. Загайко

