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2.2. Другий етап Конкурсу проводиться у два тури:
Перший тур - тестування. Комплект тестових завдань охоплює матеріал
професійно-практичних дисциплін (технології ліків, організації та економіки
фармації, фармакології, фармакогнозії, фармацевтичної хімії). Відкритий банк
тестових завдань створюється організатором Конкурсу.
Учасник Конкурсу отримує індивідуальний комплект тестових завдань,
який включає 100 тестів професійно-практичних дисциплін. У кожному
тестовому завданні необхідно вибрати одну вірну відповідь з п’яти можливих.
Термін проведення тестування - 60 хвилин, після чого відповіді
обробляються, результати заносяться до протоколу Конкурсу.
Другий тур – демонстрація практичних навичок проводиться після
закінчення тестування.
2.3. Банк практичних завдань складається з навичок, що передбачені
освітньо-кваліфікаційною
характеристикою Галузевих стандартів вищої
освіти
за спеціальністю “Фармація” та відповідними програмами з
навчальних дисциплін і формується організатором конкурсу. Банк включає
навички з професійно-практичних дисциплін:
- технології ліків;
- організації та економіки фармації;
- фармакології;
- фармакогнозії.
Підготовка та демонстрація практичних навичок здійснюється у
відповідних кабінетах (лабораторіях) протягом 30 хвилин з 10 хвилинною
перервою для оформлення та реєстрації протоколів. Після завершення
демонстрації практичних навичок з окремої дисципліни здійснюється ротація
груп учасників Конкурсу, а протоколи та відповіді конкурсантів реєструються
у Голови журі.
2.4. Оцінка окремих турів:
У першому турі за правильну відповідь на запитання учаснику
нараховується 1 бал. (максимальна сума балів - 100).
У другому турі максимальна кількість балів, що виставляється кожним
суддею за виконання однієї навички становить 30 балів.
При підведенні підсумків другого туру найвищий та найнижчий
показники з кожної дисципліни не враховуються, а решта результатів
підсумовується і виводиться середній бал (максимальна сума балів з однієї
дисципліни – 30). Сумарний показник з 4 дисциплін може складати 120 балів.
2.5. Виявлення переможців:
Загальне місце у Конкурсі визначається за найбільшою сумою балів
двох турів конкурсу. В разі, коли декілька учасників набрали однакову суму
балів, їх остаточне місце визначається за сумою балів, яку отримав конкурсант
за демонстрацію практичних навичок, в разі рівності цих показників - місце
учасника визначається жеребкуванням.
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3. Оргкомітет та журі
Для підготовки та проведення Конкурсу створюється організаційний
комітет та журі.
Склад журі Конкурсу :
- Голова журі - провідний науково-педагогічний працівник вищого
медичного або фармацевтичного навчального закладу;
- чотири суддівські бригади другого туру Конкурсу, до складу яких
входять представники медичних та фармацевтичних коледжів (училищ);
- хронометристи та асистенти з числа кваліфікованих викладачів
Коледжу Національного фармацевтичного університету
4. Учасники Конкурсу
У Конкурсі беруть участь переможці конкурсів навчальних закладів зі
спеціальності “Фармація” .
5. Нагородження учасників Конкурсу
5.1. Переможці Конкурсу, які зайняли 1-3 місця, нагороджуються
Дипломами 1 ступеня “Переможець” та цінним подарунком
5.2.Учасники Конкурсу, які зайняли 4-6 місця, нагороджуються
Дипломами 2 ступеня “Лауреат".
5.3.Учасники Конкурсу, які посіли 7-12 місця нагороджуються
Дипломами “Дипломант”.
5.4. Учасники Конкурсу, які посіли місця з 13 та нижче нагороджуються
Дипломами “Учасник" .
5.5.Учасники конкурсу, які отримали найвищий бал з окремих
дисциплін нагороджуються грамотами «Кращій з __________________»
дисципліни

6. Місце, термін проведення Конкурсу та склад команд
6.1. Конкурс проводиться 31 травня 2018р. на базі Коледжу
Національного фармацевтичного університету.
6.2. До Коледжу Національного фармацевтичного університету з регіону
відряджаються дві особи: учасник та член суддівської бригади.
6.3. Вищий медичний (фармацевтичний) навчальний заклад надає до
оргкомітету :
- заявку на участь у Конкурсі переможця регіональних змагань та
супроводжуючого-судді, затверджену Управлінням охорони здоров’я обласної
державної адміністрації;
- копії документів, що засвідчують особу учасника та студентський
квиток.
6.4. Заявки на участь у конкурсі подаються до 10.05.2018 року.
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7. Фінансування
7.1. Витрати на організацію і проведення Конкурсу здійснюються
відповідно до чинного законодавства.
7.2. Витрати по відрядженню учасників, супроводжуючих та членів журі
несе навчальний заклад – учасник Конкурсу.
8. Адреси та телефони:
МОЗ України,
Департамент кадрової політики, освіти і науки,
відділ освіти і науки: тел.: 253-45-69.
Коледж Національного фармацевтичного університету
61140, м. Харків, вул. О. Невського, 18
тел. (057) 737-22-88 (приймальна); 771-81-50
факс (057) 737-22-88
Електронна адреса:
сollege@nuph.edu.ua
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