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Шановні колеги!

Повідомляємо про зміну дати та місця проведення 
та запрошуємо Вас до участі 

у  науковому симпозіумі (VII) з міжнародною участю

«ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СУСПІЛЬСТВА:

ВІД БІОЕТИКИДО НООЕТИКИ»,
який відбудеться 22-23 жовтня 2015 року 

у  м. Київ.

Науковий симпозіум внесений до Реєстру з ’їздів, конгресів, симпозіумів та 
науково-практичних конференцій які проводитимуться 

у  2015 році до розділу «Симпозіуми» під №  10.

Установи-організатори проведення заходу:
• Національна медична академія післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика МОЗ України;
• Одеський національний медичний університет 

МОЗ України;
• Українська асоціація з біоетики;
• Національний науковий центр медико-біотехнічних 

проблем НАНУ.

Місце проведення заходу:
Національна медична академія післядипломної освіти 

ім. П.Л. Шупика МОЗ України 
(м. Київ, вул. Дорогожицька, 9)

Реєстрація учасників заходу:
22 жовтня 2015 року -  9:00 до 10:00 год.

Початок роботи заходу :
22 жовтня -  10:00 год.



Мета заходу: розгляд актуальних питань біоетики та 
нооетики; формування нових напрямків дослідження біоетики 
та нооетики, напрацювання відповідних рішень та 
пропозицій.

Фахівці, що запрошуються до участі у  заході:
представники гуманітарних дисциплін та медичної науки, 
фармації та фармакології, юриспруденції, соціальної роботи, 
політології, журналістики, екології.

Наукова тематика заходу:
• теоретико-світоглядні аспекти біоетики;
• нооетика як новий виток розвитку біоетики;
• маніпулювання свідомістю: філософські та соціальні

аспекти;
• моральні обмеження війни. Етика військових конфліктів;
• медична біоетика: проблеми, міфи та парадокси;
• біоетика та сучасна психологічна практика;
• наукова та альтернативна медицина: психодуховні виміри 

здоров’я та хвороби;
• біоетика та екоетика: права живого;
• етико-правові аспекти трансформації системи охорони 

здоров’я;
• біоетика та освіта: методологічні проблеми трансляції 

біоетичних знань.

Робочі мови заходу: українська, англійська, російська.

Технічні засоби: мультимедійний проектор.

Форми участі у  заході:

• виступ із доповіддю;
• виступ із доповіддю та публікація;
• публікація;
• участь у засіданнях без доповіді.



Під час роботи заходу відбудуться:
• круглий стіл «Моральні обмеження війни. Етика 

військових конфліктів».

Матеріали заходу будуть опубліковані 
в міжнародному медико-філософському журналі 

«Інтегративна антропологія».

Учасники заходу забезпечуються інформаційними 
матеріалами конференції та сертифікатами учасника.

Організаційний комітет заходу:
Голови організаційного комітету.

• Вороненко Ю.В., ректор Національної медичної академії 
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, 
д.мед.н., тел.: (044)440-30-56;

• Запорожан В.М., ректор Одеського національного 
медичного університету МОЗ України, д.мед.н., 
тел.: (048)723-33-24.
Особи відповідальні за проведення :

• Пустовіт С.В., зав. кафедри філософії Національної 
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 
МОЗ України, д.філос.н., тел.: (044)205-49-87;

• Добродум О.В., проф. кафедри філософії Національної
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 
МОЗ України, д.філос.н., тел.: (097)406-31-13,
(063)159-16-80.
Члени організаційного комітету:

• Бабінцева Л.Ю., декан факультету підвищення кваліфікації 
викладачів Національної медичної академії післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, к. фарм.н., 
тел.: (044)205-49-96;

• Аряєв М.Л., зав. каф. педіатрії № 1, неонаталогії та 
біоетики Одеського національного медичного університету 
МОЗ України, д.мед.н., тел.: (048)740-52-49;



• Ханжи В.Б., зав. кафедри філософії та біоетики Одеського 
національного медичного університету МОЗ України, 
к.філос.н., тел.: (048)728-54-09, 097-269-86-11;

• Чащин М.О., директор Національного наукового центру 
медико-біотехнічних проблем НАНУ, к.біол.н., 
тел.: (048)239-66-23;

• Лефтеров В.О., зав. каф. суспільних наук Одеського 
національного медичного університету МОЗ України, 
д.психол.н., тел.: (048)712-31-00;

• Аймедов К.В., зав. каф. соціальної допомоги, загальної та 
медичної психології, д.мед.н., тел.: (048)712-31-38;

• Годлевський Л.С., зав. каф. біофізики, інформатики і 
медичної апаратури Одеського національного медичного 
університету МОЗ України, д.мед.н., тел.: (048)717-89-16;

• Мережинська О.Ю., доцент кафедри філософії 
Національної медичної академії післядипломної освіти 
ім. П.Л. Шупика МОЗ України, к.філос.н., 
тел.: (044)205-49-87;

• Киричок О.Б., доцент кафедри філософії Національної 
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 
МОЗ України, к.філос.н., тел.: (067)418-68-10;

• Личман Л.Ю., зав: кафедри іноземних мов Національної 
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 
МОЗ України, к.пед.н., тел.: (044)205-49-36;

• Коваленко Н.В., асистент кафедри філософії Національної 
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 
МОЗ України, тел.: (044)205-49-87.

Інформаційний лист №9-ф-2015 Підписано до друку 22/052015 
Друк. арк. 0,13. Обл-вид аріє 0,08. Тцх 106 грим.
Відповідальний за випуск: Горбань А.Є.

Фотоофсетна лаб. Укрмедпатентінформ МОЗ України, 
04655, Київ, проспект М осковський, 19 (4 поверх).


