
Науково-практична міжнародна дистанційна конференція  

«СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КЛІНІЧНОЇ 

ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ У ДІАГНОСТИЦІ ХВОРОБ  

ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН» 

17 березня 2021 року співробітники кафедри внутрішньої медицини 

прийняли участь у науково-практичній міжнародній дистанційній 

конференції, присвяченій сучасним досягненням та перспективам клінічної 

лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин. 

Організаторами конференції виступили кафедри клінічної лабораторної 

діагностики і ветеринарної медицини та фармації Національного 

фармацевтичного університету. Тематика конференції включала актуальні 

питання фармацевтичної, медичної та ветеринарної практики, лабораторної 

діагностики в клінічній та експериментальній медицині, 

антибіотикорезистентності мікроорганізмів та засоби боротьби з нею, 

патогенез, діагностику та лікування бактеріальних і вірусних захворювань, 

епідеміології інфекційних хвороб, клінічної та лабораторної імунології і 

алергології, ветеринарної мікробіології, вірусології, епізоотології, 

інфекційних хвороб, імунології тварин, управління якістю в діагностичних 

лабораторіях.  

У конференції взяли участь 390 науковців, викладачів та студентів із 

більш ніж 50 установ та організацій Харкова, Києва, Івано-Франківська, 

Дніпра, Львова, Полтави, Сум, Чернівців, Житомира, Миколаєва, Рівного, 

Запоріжжя, Вінниці, Старобільська, Рубіжного. Закордонні освітньо-наукові 

установи представляли Вища школа медичних наук Вайла Корнелла (Нью-

Йорк, США); Медичний факультет Університету Меріленда (Балтімор, 

США); Каунаський медичний університет (Каунас, Литовська Республіка); 

Самаркандський державний медичний інститут (Самарканд, Республіка 

Узбекистан); Державний медичний університет міста Сімей (Сімей, 

Республіка Казахстан); Білоруський державний медичний університет, 

Державна установа освіти «Білоруська медична академія післядипломної 



освіти», Могилевський державний університет імені О. О. Кулешова, 

Унітарне підприємство «Госпрозрахункове дослідне виробництво Інституту 

біоорганічної хімії НІН Білорусі», Інститут експериментальної ветеринарії 

імені С. Н. Вишелеського, Вітебська державна академія ветеринарної 

медицини, Заклад охорони здоров’я «Солегорська центральна районна 

лікарня», стоматологічний центр «AldisDent» (Республіка Білорусь). 

Матеріали науково-практичної конференції опубліковані у збірках тез, 

розміщених на сайті Національного фармацевтичного університету 

(https://nuph.edu.ua/17-bereznja-2021-r-vidbulasja-naukovo-praktichna-

mizhnarodna-distancijna-konferencija-suchasni-dosjagnennja-ta-perspektivi-

klinichnoi-laboratornoi-medicini-u-diagnostici-hvorob-ljudini-ta-tvarin/). Одну з 

доповідей підготувала та представила співробітниця кафедри внутрішньої 

медицини медичного факультету Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. Протягом заходу та наприкінці відбулося жваве 

обговорення учасниками порушених у виступах проблем, що свідчить про 

зацікавленість представленою тематикою. 

Після завершення конференції усі учасники отримали сертифікати, що 

підтверджують участь у заході. 

 

Научно-практическая международная дистанционная конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ 

ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ» 

17 марта 2021 года сотрудники кафедры внутренней медицины 

приняли участие в научно-практической международной дистанционной 

конференции, посвященной современным достижениям и перспективам 

клинической лабораторной медицины в диагностике болезней человека и 

животных. 

Организаторами конференции выступили кафедры клинической 

лабораторной диагностики и ветеринарной медицины и фармации 



Национального фармацевтического университета. Тематика конференции 

включала актуальные вопросы фармацевтической, медицинской и 

ветеринарной практики, лабораторной диагностики в клинической и 

экспериментальной медицине, антибиотикорезистентности микроорганизмов 

и средства борьбы с ней, патогенез, диагностику и лечение бактериальных и 

вирусных заболеваний, эпидемиологии инфекционных болезней, 

клинической и лабораторной иммунологии и аллергологии, ветеринарной 

микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, инфекционных болезней, 

иммунологии животных, управления качеством в диагностических 

лабораториях. 

В конференции приняли участие 390 ученых, преподавателей и 

студентов из более чем 50 учреждений и организаций Харькова, Киева, 

Ивано-Франковска, Днепра, Львова, Полтавы, Сум, Черновцов, Житомира, 

Николаева, Ровно, Запорожья, Винницы, Старобельска, Рубежного. 

Зарубежные образовательно-научные учреждения представляли Высшая 

школа медицинских наук Вайла Корнелла (Нью-Йорк, США); медицинский 

факультет Университета Мэриленда (Балтимор, США); Каунасский 

медицинский университет (Каунас, Литовская Республика); Самаркандский 

государственный медицинский институт (Самарканд, Республика 

Узбекистан); Государственный медицинский университет города Семей 

(Семей, Республика Казахстан); Белорусский государственный медицинский 

университет, Государственное учреждение образования «Белорусская 

медицинская академия последипломного образования», Могилевский 

государственный университет имени А. А. Кулешова, Унитарное 

предприятие «Хозрасчетное опытное производство Института 

биоорганической химии НИН Беларуси», Институт экспериментальной 

ветеринарии им. С. Н. Вишелеского, Витебская государственная академия 

ветеринарной медицины, Учреждение здравоохранения «Солегорская 

центральная районная больница», стоматологический центр «AldisDent» 

(Республика Беларусь). 



Материалы научно-практической конференции опубликованы в 

сборниках тезисов, размещенных на сайте Национального 

фармацевтического университета (https://nuph.edu.ua/17-bereznja-2021-r-

vidbulasja-naukovo-praktichna-mizhnarodna-distancijna-konferencija-suchasni-

dosjagnennja-ta-perspektivi-klinichnoi-laboratornoi-medicini-u-diagnostici-

hvorob-ljudini-ta-tvarin/). Один из докладов подготовила и представила 

сотрудница кафедры внутренней медицины медицинского факультета 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. В течение 

мероприятия и в конце состоялось оживленное обсуждение участниками 

поставленных в выступлениях проблем, что свидетельствует о 

заинтересованности представленной тематикой. 

После завершения конференции все участники получили сертификаты, 

подтверждающие участие в мероприятии. 

 

Scientific and practical international distance conference  

«MODERN ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF CLINICAL 

LABORATORY MEDICINE IN THE DIAGNOSIS OF DISEASES IN 

HUMANS AND ANIMALS» 

On March 17, 2021, the staff of the Department of Internal Medicine took 

part in the scientific and practical international remote conference dedicated to 

modern achievements and prospects of clinical laboratory medicine in the 

diagnosis of human and animal diseases. 

The conference was organized by the Departments of Clinical Laboratory 

Diagnostics and Veterinary Medicine and Pharmacy of the National University of 

Pharmacy. The topics of the conference included topical issues of pharmaceutical, 

medical and veterinary practice, laboratory diagnostics in clinical and experimental 

medicine, antibiotic resistance of microorganisms and means of dealing with it, 

pathogenesis, diagnosis and treatment of bacterial and viral diseases, epidemiology 

of infectious diseases, clinical and laboratory immunology and allergology, 

veterinary microbiology, virology, epizootology, infectious diseases, animal 



immunology, quality management in diagnostic laboratories. 

The conference was attended by 390 scientists, lecturers and students from 

more than 50 institutions and organizations of Kharkiv, Kyiv, Ivano-Frankivsk, 

Dnipro, Lviv, Poltava, Sumy, Chernivtsi, Zhitomir, Nikolayіv, Rivne, 

Zaporizhzhia, Vinnitsa, Starobilsk, Rubizhne. Foreign educational institutions were 

represented by Wile Cornell Graduate School of Medical Sciences (New York, 

USA); School of Medicine, University of Maryland (Baltimore, USA); Kaunas 

Medical University (Kaunas, Republic of Lithuania); Samarkand State Medical 

Institute (Samarkand, Republic of Uzbekistan); State Medical University of Semey 

(Semey, Republic of Kazakhstan); Belarussian State Medical University, State 

Educational Institution «Belarussian Medical Academy of Postgraduate 

Education», A. A. Kuleshov Mogilev State University, Unitary Enterprise «Self-

supporting pilot production of the Institute of Bioorganic Chemistry of the 

National Research Institute of Belarus», S. N. Vishelesky Institute for 

Experimental Veterinary Medicine, Vitebsk State Academy of Veterinary 

Medicine, Healthcare Institution �«Solegorsk Central Regional Hospital», Dental 

Center «AldisDent» (Republic of Belarus). 

The materials of the scientific and practical conference were published in the 

collections of abstracts posted on the website of the National University of 

Pharmacy (https://nuph.edu.ua/17-bereznja-2021-r-vidbulasja-naukovo-praktichna-

mizhnarodna-distancijna-konferencija-suchasni-dosjagnennja-ta-perspektivi-

klinichnoi-laboratornoi-medicini-u-diagnostici-hvorob-ljudini-ta-tvarin/). One of 

the reports was prepared and presented by an employee of the Department of 

Internal Medicine of the Medical Faculty of V. N. Karazin Kharkiv National 

University. During the event and at the end, there was a discussion by the 

participants of the problems posed in the speeches, which testifies to the interest in 

the topic presented. 

After the end of the conference, all participants received certificates 

confirming their participation in the event. 
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