
МІЖВУЗІВСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР  

«COVID-19. КЛІНІЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ АСПЕКТИ» 

11 грудня 2020 року у дистанційному форматі був проведений 

міжвузівський науково-практичний семінар, присвячений теперішній 

пандемії «COVID-19. Клінічні та лабораторні аспекти». 

Організаторами семінару виступили Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, Національний фармацевтичний університет, 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Харківська медична 

академія післядипломної освіти. 

На заході були присутні 92 співробітники ВУЗів. Семінар включав 6 

доповідей, що висвітлювали особливості маніфестації COVID-19 у дорослих 

та дітей, клініко-лабораторні маркери інфекції при різних ступенях тяжкості 

процесу, а також перебіг COVID-19 у домашніх тварин.  

У кінці заходу відбулося жваве обговорення учасниками порушених у 

виступах проблем, що свідчить про зацікавленість представленою 

тематикою. 

Організатори семінару домовилися про подальшу співпрацю, в тому 

числі із застосуванням платформи Zoom, яка змогла об’єднати учасників із 

різних ВУЗів України. 

 

МЕЖВУЗОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«COVID-19. КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ» 

11 декабря 2020 года в дистанционном формате был проведен 

межвузовский научно-практический семинар, посвященный настоящей 

пандемии «COVID-19. Клинические и лабораторные аспекты». 

Организаторами семинара выступили Харьковский национальный 

университет имени В. Н. Каразина, Национальный фармацевтический 

университет, ГВНЗ «Ужгородский национальный университет», Харьковская 

медицинская академия последипломного образования. 

На мероприятии присутствовали 92 сотрудника ВУЗов. Семинар 

включал 6 докладов, которые освещали особенности манифестации COVID-

19 у взрослых и детей, клинико-лабораторные маркеры инфекции при 

различных степенях тяжести процесса, а также течение COVID-19 у 

домашних животных. 

В конце мероприятия состоялось оживленное обсуждение 

участниками поставленных в выступлениях проблем, что свидетельствует о 

заинтересованности представленной тематикой. 



Организаторы семинара договорились о дальнейшем сотрудничестве, 

в том числе с применением платформы Zoom, которая смогла объединить 

участников из разных ВУЗов Украины. 

 

MULTILATERAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL SEMINAR  

«COVID-19. CLINICAL AND LABORATORY ISSUES» 

On December 11, 2020, a multilateral scientific and practical seminar 

dedicated to the current pandemic «COVID-19. Clinical and laboratory issues» 

took place. 

The organizers of the seminar were V. N. Karazin Kharkiv National 

University, National University of Pharmacy, Uzhhorod National University, 

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education. 

The event was attended by 92 university employees. The seminar included 

6 reports that covered the features of the manifestation of COVID-19 in adults and 

children, clinical and laboratory markers of infection at various degrees of severity 

of the process, as well as the course of COVID-19 in pets. 

At the end of the event, a discussion of the problems posed in the speeches 

by the participants took place, which indicated the interest to the presented topic. 

The organizers of the seminar agreed on further cooperation, including the 

using of the Zoom platform, which helped to unite participants from different 

Universities of Ukraine. 

 


