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23-24 травня 2017 р. у Харківському національному медичному університеті 

відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Біоетика та 

біобезпека: мультидисциплінарні аспекти» . 
Захід включено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково -практичних 

конференцій МОЗ, які проводитимуться у 2017 р. 
Тематика конференції включатиме обговорення сучасних проблем біоетики як 

науки, біобезпеки та біоетичних питань в клінічній, науковій, експериментальній 

медицини. 
До участі в конференції запрошуються лікарі-терапевти, епідеміологи, 

інфекціоністи, кардіологи, фтизіатри, генетики, ендокринологи, нефрологи, 

трансплантологи, онкологи, акушери-гінекологи, сімейні лікарі,  фахівці з 
біоетики, біобезпеки, філософії та суміжних дисціплін. 
Метою проведення заходу є підвищення обізнаності науковців, педагогів та 

практичних лікарів у питаннях етичних, моральних, юридичних та правових 

відносин в сучасній медичній практиці. 
 
Основні питання, що пропонуються для обговорення:  

- Особливості імплементації основних принципів біоетики та біобезпеки в 

сучасну медицину; 
- Етичні аспекти репродуктивних технологій; 
- Біоетичні питання в трансплантології; 
- Біоетика сучасної епідеміології; 
- Біоетика використання живих об’єктів у біології та медицині; 
- Проблеми життя, смерті, реанімації; 
- Біоетика використання новітніх технології в медицині; 
- Біоетика сучасних біотехнологій, генетичного консультування, генної 

інженерії; 
- Біоетика та біобезпека використання генетично модифікованих організмів; 
- Біоетичні, правові аспекти клонування; 
- Біобезпека, біологічний ризик, біотероризм; 
- Сучасні принципи біобезпеки в роботі клініко-діагностичних, 

бактеріологічних, вірусологічних лабораторій; 
- Біологічна зброя, біологічні агенти і проблема забезпечення біобезпеки.  



Форми участі в конференції:  1) публікація тез доповіді; 
 2) стендова доповідь; 
 3) усна доповідь.  

 
Офіційна мова конференції – українська, російська, англійська. 

 
Вимоги до оформлення тез 

Для участі в конференції необхідно до 30 квітня 2017 р. надіслати тези 

доповіді на електронну поштову скриньку: pim1conference@gmail.com.  
Структура тез: 
 назва роботи великими літерами 
 прізвища та ініціали авторів 
 повна назва організації, місто, країна 
 текст тез 
Текст у форматі MS Word 2003 (*.doc), розмір сторінки А4 з полями 20 мм з 

кожної сторони, гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,0. Обсяг тез 1-2 
сторінки, орієнтація книжкова. В одному файлі повинні міститися одні тези. 

Ім’я файла, під яким буде збережена робота, задається українськими літерами, 

без пропусків та розділових знаків, у наступному порядку: прізвище, ініціали 

першого автора, назва населеного пункту, порядковий номер роботи. Наприклад: 

ПетренкоППХарків1 для першої роботи і ПетренкоППХарків2 для другої роботи. 
Увага! Разом із тезами обов’язково надати в тому ж файлі інформацію про 

авторів та вказати форму участі (див. додаток). 
 
Вимоги до стендової доповіді   

 розмір 841x 594 mm (А1) 
 ландшафтна орієнтація сторінки 

 
Организаційний внесок складає 100 грн. (пакет учасника включає збірник тез, 

програму конференції, сертифікат учасника). 
Реквізити для сплати організаційного внеску: переказ коштів на картку              
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 5168 7423 5784 8625, отримувач Гончарь Олексій 
Володимирович.  
У полі «Призначення переказу» вказати назву файлу, що містить тези, подані до 

публікації, наприклад: ПетренкоППХарків1 (див. вище). 
 
 
За більш докладною інформацією звертайтеся до членів організаційного комітету: 
Гончарь Олексій Володимирович, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої 

медицини №1, основ біоетики та біобезпеки ХНМУ – тел. +38 (050) 848 38 75,       
e-mail: oleksiygonchar@gmail.com. 
Семеренська Тетяна Іванівна, асистент кафедри епідеміології ХНМУ – тел. роб. 

+38 (057) 702 11 73 (з 9.00 до 15.00 GMT+3), тел. моб. +38 (068) 331 83 77. 
Манченко Єлізавета Олександрівна, клінічний ординатор кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини №2 та медсестринства ХНМУ – тел. +38 (050) 728 32 59,    
e-mail: lisa2020@gmail.com. 
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Додаток 
 

Реєстраційна форма учасника 
науково-практичної конференції з міжнародною участю  

«БІОЕТИКА ТА БІОБЕЗПЕКА:  
МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ» 

 
Назва тез 
 
 
 

 

Повні імена (прізвище, 

ім’я, по батькові) авторів 

тез 
 

 

Повна назва закладу 

(закладів), поштова  
адреса 
 

 

Телефон та електронна 
поштова адреса автора, 

відповідального за 

листування 

 

Форма участі:     
публікація тез,              
усна доповідь,        
стендова доповідь 

 

 


