
Критерій 4,1 графа, пункт 4 

Перелік студентів, які приймали участь в студентських олімпіадах за останні 

5 років: 

                                           2015/2016 н.р. 

1 Неклюдова Анастасія 

Сергіївна  

 

6 курс 17 гр    3 

місце 

 ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з  

навчальної дисципліні 

«Інфекційні хвороби». 

Місце проведення:   

Харківський національний 

медичний університет, 

квітень 2016 року.   

                                                  2016/2017 н.р. 

1 Колесник Олександр 

Сергійович 

5 курс 2 гр.    1 

місце 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з  

навчальної дисципліні 

«Інфекційні хвороби». 

Місце проведення:   

Одеський національний медичний 

університет, квітень 2017 року 

                                                   2017/2018 н.р. 

1 Салата Тетяна  

Олексіївна 

5 курс 15 гр. 1 

місце 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з  

навчальної дисципліні 

«Інфекційні хвороби». 

Місце проведення:   

Одеський національний медичний 

університет, квітень 2018 року 

2 Дун Анастасія  

Михайлівна 

5 курс 22 гр. 2 

місце 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з  

навчальної дисципліні 

«Інфекційні хвороби». 

Місце проведення:   

Одеський національний медичний 

університет, квітень 2018 року 

                                                  2018/2019 н.р. 

1 Родак Анна  

Олексіївна 

5 курс 8 гр. 1 

місце 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з  

навчальної дисципліні 

«Інфекційні хвороби».   

Одеський національний медичний 

університет, квітень 2019 року 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з  навчальної дисципліні «Інфекційні 

хвороби» в 2019/2020 н.р. не проводився.  

   

 

 



 

Критерій 4, 3 графа , пункт 2 

2017 рік - підготовлені доповіді для участі в Міжнародній науковій 

конференції студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

№ П.І.П. авторів Факультет 

Курс 

Група 

Науковий 

керівник (вчене 

звання, 

науковий 

ступінь, П.І.П.) 

Назва роботи Форма 

участі 

 

1 

 

Диплом 1 ст.: 

 Кочишвили 

Зарина 

Захаровна 

МФ№1 

курс - 5 

група - 4 

ПавленкоО.В., 

к.м.н., 

доцент 

кафедри 

« Лікування 

пневмонії у хворих 

на грип Н1N1. 

Найчастіші помилки 

у виборі тактики 

лікування.» 

 

усна 

доповідь 

 

2 

 

Диплом 2 ст.: 

Колесник 

Олександр 

Сергійович 

МФ№1 

курс - 5 

група - 2 

Павленко О.В., 

к.м.н., 

доцент 

кафедри 

«Сучасні дані про 

поширення хвороби 

Зіка. Актуальність 

питання 

розповсюдження 

інфекції на 

Європейському 

континенті.» 

усна 

доповідь 

3 Диплом 3 ст:. 

Прилепова 

Наталя Сергіївна  

 

МФ №2 

курс – 5 

група -11 

ПавленкоО.В., 

к.м.н., 

доцент 

кафедри 

«Екзотичні інфекції. 

Можливість 

формування 

природних 

осередків в 

Україні».  

 

усна 

доповідь 



2018 рік – підготовлено доповіді для участі в Науково – практичній 

конференції з міжнародною участю студентів «Сучасні теоретичні та 

практичні аспекти клінічної медицини»: 

№     П.І.П. авторів Факультет 

Курс 

Група 

Науковий 

керівник (вчене 

звання, науковий 

ступінь, П.І.П 

      Назва роботи Форма      

участі 

1 Белінський П.А. МФ 1 

5 курс 

1 гр 

Гулла О.В., 

ас.кафедри 

«Спалах кору в 

Одесі – наслідки 

наших помилок» 

усна  

доповідь 

2 Диплом  1 ст.: 

Колесник О.С. 

МФ 1 

6 курс 

2 гр 

Гулла О.В., 

ас.кафедри 

«Етіологічна 

структура 

вторинних гнійних  

Менінгітів» 

усна  

доповідь 

 

2019 рік - підготовлені доповіді для участі в  Науково – практичній  

конференції з міжнародною участю, присвяченій  90-річчю з дня народження 

Б. Я. Резніка: «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини»:  

 

 № П.І.П. авторів Факультет 

Курс 

Група 

Науковий 

керівник (вчене 

звання, 

науковий 

ступінь, П.І.П.) 

Назва роботи Форма 

участі 

 

1 

 

Диплом 3 ст.: 

Салата Тетяна 

Олексіївна 

МФ№1 

курс - 6 

група - 15 

Гулла О.В., 

ас. кафедри 

«Випадок рідкісної 

кишкової інфекції в 

КУ «ОМКІЛ»  

м. Одеси» 

усна 

доповідь 

 

2 

 

Диплом 2 ст.: 

Синенко Марія 

Володимирівна 

 

 

МФ№3 

курс - 5 

група - 25 

Гулла О.В., 

ас. кафедри 

«Прокляті поля» 

Саратського 

району» 

усна 

доповідь 


