
 
 

Всеукраїнська студентська стоматологічна олімпіада 
 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 
26-27 квітня 2010 року 

 
Місце проведення: стоматологічний корпус 

 
56 студентів із 12 вищих медичних навчальних закладів України приймали участь у 
ІІ етапі Всеукраїнської  студентської олімпіади зі стоматології  
 

Список 
Учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади зі 

стоматології 
 

1. Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова 
2.  Дніпропетровська державна медична академія 
3. Донецький Національний медичний університет імені М.Горького  
4. Івано-Франківський Національний медичний університет  
5. Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського 
6. Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини  
7. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького  
8. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця  
9. Одеський державний медичний університет 
10.  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м.Полтава   
11. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського  
12. Харківський національний медичний університет  

 
Загальні результати фіналістів 

Учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської 
Олімпіади зі стоматології (максимальна кількість балів 

60) 
 

1. Слабковський Вадим (НМУ)  55  
2. Ярошик Ольга (НМУ)   52  
3. Федоришин Тарас (НМУ)   45 
4. Терешков Денис (ДМА)    41 
5. Зубков Павло (ВДНЗУ «УМСА») 41 
6. Стремчук Марина (ВНМУ)  40 
7. Губанова Дарья (ДНМУ)    36 
8. Токар Ірина (ВНМУ)   32   
9. Меназізова Неїле (КрДМУ)  31 
10. Карелін Ігор  (ДМА)    26 
11. Рац Анна (ДМА)     26 

 
 



Журі: 
 Проф. Борисенко А.В., завідувач кафедри терапевтичної стоматології НМУ 
імені О.О.Богомольця; 
 Проф. Хоменко Л.О., завідувач кафедри дитячої терапевтичної стоматології та 
профілактики стоматологічних захворювань НМУ імені О.О.Богомольця; 
 Проф. Неспрядько В.П. завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМУ 
імені О.О.Богомольця; 
 Проф. Маланчук В.О., завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії НМУ імені О.О.Богомольця; 
 Проф. Харьков Л.В. завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії дитячого віку НМУ імені О.О.Богомольця; 
 Проф. Фліс П.С., завідувач кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної 
стоматології НМУ імені О.О.Богомольця. 
 Проф. Політун А.М., завідувач кафедри терапевтичної стоматології 
Київського медичного університету народної медицини; 
 Проф. Дорошенко С.І., завідувач кафедри ортопедичної стоматології 
Київського медичного університету народної медицини; 
 Проф. Ніколішин А.К., завідувач кафедри терапевтичної стоматології 
Української медичної стоматологічної академії; 
 Проф. Рузін Г.П., завідувач кафедри хірургічної стоматології Харківського 
національного медичного університету; 
 Проф. Рожко М.М., завідувач кафедри загальної стоматології та інтернатури 
Івано-Франківського державного медичного університету; 
 Доцент Заверна А.М. – доцент кафедри стоматології Національної медичної 
академії післядипломної освіти. 
 
 

РЕГЛАМЕНТ ІІ ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ 
   
    І ТУР 
 Передбачає тестову оцінку знань студентів. Відбудеться у лекційній аудиторії 
стоматологічного корпусу з 10.30 до 14.00. Учасники будуть вирішувати тестові 
завдання з усіх розділів стоматології – всього 200 тестів у форматі «Крок-2».  До 
другого туру допускалися учасники, що набрали більше 70% правильних 
результатів. 
     
    ІІ ТУР 
 Другий тур олімпіади буде проведений 27 квітня 2010 року в лекційній 
аудиторії стоматологічного корпусу. 10 найкращих (за результатами І туру) 
учасників будуть відповідати на 10 запитань теоретично-практичного характеру 
(питання, ситуаційні задачі, фото хворих, інструменти, матеріали, муляжі тощо) з 
різних розділів стоматології. Кожний учасник відповідає на однакову кількість 
питань з кожного розділу стоматології, які обирає самостійно шляхом жеребкування 
(витягування білетів із запитаннями). За результатами оцінювання журі відповідей 
учасників на запитання будуть визначені переможці олімпіади. 
 
 


