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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо до участі в олімпіаді від Вашого вищого навчального закладу студентів - 

переможців І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з патологічної фізіології у 

2016/2017 навчальному році у відповідності до наказу МОН України від 09.12.2016 року 

№ 1495.  

Підставою для участі у II етапі Олімпіади є анкета учасника, заповнена 

оргкомітетом І туру Олімпіади вищого навчального закладу, де він проводився (форма 

анкети додається – додаток 1).  

Анкету учасника II-етапу необхідно надіслати до 1 березня 2017 р. електронною 

поштою (на адресу olimpZDMUpp@i.ua). До участі в Олімпіаді допускатимуться 

тільки ті учасники, анкети яких будуть вчасно отримані оргкомітетом. 

Реєстрація учасників Олімпіади здійснюватиметься 19-20 квітня о 8.00 у холі 

спортивно-аудиторного корпусу ЗДМУ за адресою: проспект Маяковського, 26, 

Запоріжжя, Запорізька, 69035 (зупинка міського транспорту «6 лікарня»). 

При собі обов'язково мати паспорт, студентський квиток, оформлене посвідчення про 

відрядження та копію анкети учасника II-го етапу олімпіади. 

Учасники Олімпіади повинні самостійно потурбуватися про квитки на зворотній 

проїзд.  

mailto:olimpZDMUpp@i.


Для оперативного одержання відповідей на запитання, матеріалів для підготовки до 

Олімпіади та ознайомлення із списком зареєстрованих учасників рекомендуємо 

звертатися на адресу електронної пошти olimpZDMUpp@i.ua. або у групі соціальної 

мережі «Вконтакті» https://vk.com/olimpzdmupp. 

Контактні телефони: 

(067) 617-41-71 - зав. кафедри патологічної фізіології Ганчева Ольга Вікторівна;  

(093)-476-85-26 – асистент кафедри патологічної фізіології Федотова Марія Ігорівна. 

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з патологічної фізіології  

включає три тури: 

- I тур розв’язування ситуаційних задач та відповідь на теоретичне питання: 

1) розв’язування задач (2 задачі) - за кожну правильно розв’язану задачу 20 

балів. Максимальна сумарна кількість балів за рішення задач - 40. 

2) відповідь на теоретичне питання. Максимальна кількість балів 10. 

Максимальна кількість балів у першому турі 50 балів. Тривалість туру – 120 хв. 

- II тур комп'ютерне тестування 

Кількість тестів – 40; за кожну вірну відповідь на одне тестове завдання 

0,5 бала.  

Максимальна кількість балів у другому турі - 20. Тривалість туру – 60 хв. 

- III тур творчий конкурс 

Доповідь на тему «Особливості перебігу типових патологічних процесів в 

патології органів і систем» у формі мультимедійної презентації. 

Презентація готується одна від кожного учасника II етапу Олімпіади. 

Критерії оцінки доповіді: 

- відповідність часу доповіді (7-8 хв.) кількості слайдів (до 10); 

- розкриття теми доповіді; 

- оформлення слайдів: кожен слайд повинен мати не більше 20% тексту, решта 

– схеми, графіки тощо; 

- наявність анімації на слайдах; 

- загальна характеристика виступу: вільне володіння матеріалом доповідачем, 

аргументовані відповіді на поставлені запитання.  

Максимальна кількість балів у третьому турі – 30.  

Максимальна загальна кількість балів за три тури – 100 балів. 

 

З повагою, оргкомітет! 
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Додаток 1 
АНКЕТА УЧАСНИКА 

учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з патологічної фізіології 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника (повністю): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Дата народження:___________________________________________________________ 

Повна назва навчального закладу:_______________________________________________ 

Курс, факультет:_____________________________________________________________ 

Номер телефону, електронна адреса: 

____________________________________________________________________________ 

Назва доповіді:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Рішенням оргкомітету: 

____________________________________________________________________________ 

                  
(Найменування вищого навчального закладу) 

студент(ка): 

____________________________________________________________________________ 
      (Прізвище, ініціали)

 

який(яка) у I етапі Олімпіади: 

____________________________________________________________________________ 
        (Назва олімпіади з навчальної дисципліни) 

______________________________________________________________________

 Спеціальності (напрямку) 

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади. 

 

Голова оргкомітету 

вищого навчального закладу    ____________         ____________________ 

           (підпис)                            (прізвище, ініціали) 

М.П. 

 

 

Підпис учасника Олімпіади ________________________ 

Дата заповнення  «_____» ___________ 2017 р. 


