
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ
ХVІIІ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ПЕРШИЙ КРОК В НАУКУ —  2021»

СУСПІЛЬНИЙ ТА ФІЛОЛОГІЧНИЙ    НАПРЯМИ

Назва секції час початку засідання
15.04.21

Посилання

Українська мова за
професійним
спрямуванням

13:00 https://meet.google.com/mk
o-seon-xso

Іноземна мова 1 13:00 https://meet.google.com/pin
-gcvt-cyc

Іноземна мова 2 13:00 https://meet.google.com/fhu
-tzxk-pxc

Латинська мова та
медична термінологія

13:00 https://meet.google.com/npe
-mkrz-bmc

Філософії 14:00, 16.04.21 https://meet.google.com/kjk-
knhh-fwd

Логіки 13:00 https://meet.google.com/ira-
zmxd-axk

Етичні проблеми в
медицині 13:00

https://meet.google.com/ugm-

csou-isa

Історія України,
культурологія,
політологія

11:00, 15.04.21 https://meet.google.com/qtz-
oztt-obr

Соціологія 11:00 https://meet.google.com/qtz-
oztt-obr
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Основи економічної
теорії

11:00 https://meet.google.com/qtz-
oztt-obr

ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ НАПРЯМ

Назва секції час початку засідання
15.04.21

Посилання

Біологічна хімія
13:00 https://meet.google.com/hsb

-ckrx-zus

Медична та біоорганічна
хімія

13:00 https://meet.google.com/hsb
-ckrx-zus

Медична інформатика
та інформаційні

технології в медицині

13:00 Код команди на
платформі Microsoft

Teams:
lgr1aa2

Біофізика
14:00 Код команди на

платформі Microsoft
Teams:

0nuaxo7

МОРФОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ
Назва секції час початку засідання

15.04.21
Посилання

Анатомія людини
13:00 https://meet.google.com/mv

u-exqb-mcx

Патоморфологія 
13:00 https://meet.google.com/gj

m-krdn-snf

Молекулярної біології та
генетичного аналізу

13:00 https://meet.google.com/ow
p-ebqw-kjc
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Гістологія , цитологія та
ембріологія

13:00 https://meet.google.com/nty
-pxuo-jao

Судова медицина
13:00

https://meet.google.com/mw
q-aqfr-nds

Медичне право 13:00 https://meet.google.com/ubv
-zjax-bhy

Нормальна фізіологія
13:00 https://meet.google.com/iyd

-utoe-qak

Психофізіологія
13:00 https://meet.google.com/hcy

-kgfs-dtd

Патологічна фізіологія
13:00

https://meet.google.com/ccb
-abbz-dsr

Мікробіологія, вірусологія
та імунологія

13:00 https://meet.google.com/hh
g-uzdo-avf

Медична біологія
11.00 Код команди на

платформі Microsoft
Teams:

59894q5

МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ НАПРЯМ

Назва секції час початку засідання
15.04.21

Посилання

Загальної гігієни та
екології

13:00 http://meet.google.com/ifx-h
gph-yfn
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Аероалергенів, ботаніки
та екології

13:00 https://meet.google.com/vvw
-pzwd-bvk

Фізичне виховання,
спортивна медицина та
фізична реабілітація.

13:00 https://meet.google.com/zkf-
myhc-pni

Фізична та
реабілітаційна
медицина

13:00 https://meet.google.com/fut-
dndw-iqp

Медицина катастроф
13:00 https://meet.google.com/paa

-brkw-gip

Медицина та психологія
надзвичайних ситуацій.
Безпека
життєдіяльності 

13:00 https://meet.google.com/qah
-devz-uud

Військова медицина 13:00 https://meet.google.com/izs-
ofym-fad

АКУШЕРСЬКО-
ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ

Назва секції час початку засідання
15.04.21

Посилання

Акушерство і гінекологія
№1

13:00 https://meet.google.com/kzq
-bfaj-wkc

Акушерство і гінекологія
№ 2 

13:00 https://meet.google.com/okd
-wivy-drk

ПЕДІАТРИЧНИЙ НАПРЯМ
Назва секції час початку засідання

15.04.21
Посилання
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Пропедевтика дитячих
захворювань з доглядом за
хворими дітьми

13:00 https://meet.google.com/vxa
-eaar-bna

Педіатрія №1
13:00 meet.google.com/kya-acsf-d

kp

Кафедра педіатрії №2
13:00 Посилання (Teams)

Код доступу в кімнату:
mz2c1yf

Дитячі інфекційні
хвороби

13:00 http://meet.google.com/rwu
-mfgt-nwr

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ НАПРЯМ

Назва секції час початку засідання
15.04.21

Посилання

Актуальні питання
діагностики та
лікування захворювань
внутрішніх органів

13:00 https://meet.google.com/brf
-hhdq-wyt

Кардіологія
13:00 https://meet.google.com/pgr

-ioeo-pzr

Внутрішня та сімейна
медицина

13:00
meet.google.com/rir-ofnf-p

og

Ендокринологія
13:00 https://meet.google.com/rdr

-gefr-xow

Внутрішня медицина №
1

13:00 meet.google.com/gzx-ahik-o
yg
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Внутрішня медицина
№2. Актуальні питання
внутрішньої медицини
та реабілітації.

13:00
https://meet.google.com/uxi

-hnci-xfy

Професійні хвороби
13:00 meet.google.com/nmf-fchf-

ugk

Шкірні та венеричні
хвороби

13:00 https://meet.google.com/psu
-prnu-ros

Променева діагностика,
променева терапія та
радіаційна медицина

13:00 https://meet.google.com/erk
-kobv-xyb

Інфекційних хвороб з
курсом епідеміології

13:00 https://meet.google.com/coy
-cjpb-kbb

НАПРЯМ КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ, НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

Назва секції час початку засідання
15.04.21

Посилання

Секція кафедри медичної
психології та психіатрії з

курсом післядипломної
освіти

13:00 https://meet.google.com/gu
u-uisf-och

Психіатрії, наркології та
психотерапії

09:30, 16.04.21

Секція кафедри нервових
хвороб

13:00 https://meet.google.com/wjh
-qwjx-hju
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ХІРУРГІЧНИЙ НАПРЯМ
Назва секції час початку засідання

15.04.21
Посилання

Хірургія  №1 13:00 https://meet.google.com/qui
-kpub-atp

Анестезіологія та
інтенсивна терапія

13:00 https://meet.google.com/cm
z-gpdp-jmh

Клінічна анатомія та
оперативна хірургія 

13:00 https://meet.google.com/xy
f-ycdo-yao?hs=224

Загальна хірургія
13:00 https://meet.google.com/uo

w-obff-cva

Хірургія №2
13:00 https://meet.google.com/ho

i-ztnt-juw

Дитяча хірургія
13:00 https://meet.google.com/rk

d-vzey-dbn

Офтальмологія
13:00 https://meet.google.com/yt

q-gwmv-yvw

ЛОР-хвороб.
13:00 https://meet.google.com/nu

u-esmd-zaq

Онкологія
13:00 https://meet.google.com/tvz

-fhiy-wmz?hs=224

Хірургія медичного
факультету №2

13:00 http://meet.google.com/fao
-zyuj-txz

Секція кафедри
ендоскопічної та
серцево-судинної хірургії

13:00
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СТОМАТОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ

Назва секції час початку засідання
15.04.21

Посилання

Ортопедична
стоматологія

13:00 https://meet.google.com/kej
-iumg-rvp

Терапевтична
стоматологія

13:00
https://meet.google.com/zfg

-aaxw-ywx

Стоматологія дитячого
віку

15:00 https://meet.google.com/gqr-
pgph-tth

Хірургічна стоматологія
та щелепно-лицева
хірургія

13:00 meet.google.com/vqs-cnwk-
zxi

ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ

Назва секції час початку засідання
15.04.21

Посилання

  Клінічна фармакологія 13:00 meet.google.com/oka-niic-u
ag

Фармакологія 13:00 meet.google.com/cqx-sjys-tj
x

Фармація
13:.00 https://meet.google.com/dse

-fsdv-uyw

Фармацевтична хімія
13:00 https://meet.google.com/jut-

eaaa-vzs
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