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II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ»
(23-24 квітня 2015 року)
Джерело: http://www.nmu.edu.ua/news-open.php?id_news=3028
23-24 квітня 2015 року в Національному
медичному університеті імені О.О. Богомольця
на кафедрі гістології та ембріології, відбувся ІІ
етап Всеукраїнської студентської олімпіади з
дисципліни «гістологія, цитологія, ембріологія».
В олімпіаді брали участь 36 найкращих студентів з різних регіонів України, які представляли Київ, Харків, Чернівці, Дніпропетровськ, Вінницю, Суми, Івано-Франківськ, Полтаву, Тернопіль, Одесу та Запоріжжя. До складу журі увійш-

ли професори та доценти з Києва, ІваноФранківська, Полтави, Харкова, Запоріжжя та
міста Суми.
На урочистому відкритті голова організаційного комітету з проведення в НМУ імені О.О.
Богомольця ІІ етапу Олімпіади, член-кор. НАМН
України, проф. Ю.Б. Чайковський прочитав лекцію з історії кафедри гістології та ембріології
НМУ імені О.О. Богомольця.

Олімпіада включала в себе декілька турів. В
першому студенти відповідали на два теоретичні
запитання в письмовій формі. На наступному
етапі конкурсанти аналізували гістологічні препарати за допомогою мікроскопа та визначали
відповідні структури та методи їх забарвлення.
Одним з найцікавіших завдань було визначення
гістологічних структур за їх цифровими зображеннями в мультимедійній презентації; завдання
було розділено на варіанти. Цей вид оцінювання
дозволив виявити можливість не лише визначити
назву препаратів, але і точно визначати його

складові частини. Відповідно саме в цьому турі
студенти могли отримати найбільшу кількість
балів.
Учасники олімпіади мали змогу побувати на
автобусній екскурсії у центральній частині міста
Києва, також відвідали музей медицини та ботанічний сад імені академіка О.В.Фоміна. Загалом
олімпіада мала щиру, дружню та демократичну
атмосферу.
Наступного дня на учасників чекав останній,
найбільш хвилюючий етап. Він полягав в усних
відповідях на коротке запитання. Складнощі по-
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лягали в тому, що відповідати доводилось не
лише перед членами журі, але і перед іншими
присутніми. До того ж, часу на підготовку відпо-

віді не надавалося. Ці фактори призводили до
хвилювання багатьох учасників, проте більшість
з них достойно справились із завданням.

У напруженій боротьбі 4 студенти вибороли
призові місця: дипломом першого ступеню був
нагороджений студент Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця Пузанов
Антон Олексійович (2 курс, 2 медичний факультет, 12 група) . Диплом другого ступеня отримав
студент Харківського національного медичного
університету Чепелюк Олександр Олександрович. Дипломом третього ступеня були нагоро-

джені 2 студента - Чесановський Вадим Станіславович (Івано-Франківський національний медичний університет), Гичак Павло Олександрович (ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»).
На олімпіаді були визначені найсильніші
команди студентів з різних ВМНЗ України. Студенти Національного медичного університету
імені О.О.Богомольця, Запорізького державного
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медичного університету та ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» отримали І командне місце, команди студентів ІваноФранківського національного медичного університету, Сумського державного університету, Харківського національного медичного університе-

ту – ІІ місце, ДЗ" Дніпропетровської медичної
академії МОЗ України», Одеського національного медичного університету та Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова - ІІІ місце.

З метою вивчення майбутніх напрямів діяльності учасників, а також для поліпшення організації олімпіади у наступному році було проведене анкетування.
Результати анкетування: участь у олімпіаді

взяли 19 хлопців та 17 дівчат. У майбутньому
плануються займатися гістологією: 20 учасників
олімпіади. Зможуть використовувати знання з
гістології у медичній практиці: 30 учасників.
Напрям медицини, яким планують займатися у
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майбутньому учасники олімпіади:
• Акушерство і гінекологія: 4 учасника
• Неврологія: 1 учасник
• Ендокринологія: 3 учасника
• Офтальмологія: 2 учасника
• Кардіохірургія: 2 учасника
• Будь-який хірургічний напрям: 5 учасників
• Алергологія: 1 учасник
• Патоморфологія: 1 учасник
• Неонатологія і педіатрія: 2 учасника
• Молекулярна біологія: 1 учасник
• Анестезіологія: 1 учасник
• Імунологія: 1 учасник
• Викладання гістології: 2 учасника
• Не визначилися: 10 учасників

• Діагностика гістологічних препаратів: 26
учасників
• Діагностика мікрофотографій на презентації: 10 учасників
• Тести: 0
Учасники олімпіади висловили наступні побажання:
• Введення одного варіанту для усіх учасників олімпіади.
• Впровадження більше часу для діагностики гістологічних препаратів та мікрофотографій на презентації.
• У майбутньому враховувати рівноцінність питань на усному турі Олімпіади.
Оргкомітет

Етапи турів Олімпіади, які сподобалися:
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