Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II з’їзду з питань біоетики студентів і
молодих вчених в рамках 79-ої Загальноуніверситетської наукової конференції на базі
ЛНМУ ім. Данила Галицького, що пройде 25-27 квітня 2018 року.
Правила оформлення тез доповідей:













Участь у З’їзді є безкоштовною.
Роботи студентів та молодих вчених приймаються у формі тез.
Робоча мова - українська.
Форми доповіді - усна та стендова.
До участі приймаються лише роботи, що раніше не публікувались.
Наукова робота повинна бути оригінальним матеріалом автора. Роботи, що повністю
чи частково копіюють опубліковані раніше наукові роботи або є частиною іншої
кандидатської чи докторської дисертації, не приймаються до участі.
Тези повинні бути оформлені у вигляді наступних блоків: актуальність, мета,
матеріали та методи, результати, висновки.
Тези не повинні містити графіків, діаграм, таблиць. Всі абревіатури повинні бути
розшифровані.
Один учасник може бути автором лише однієї та співавтором ще однієї наукової
роботи. Максимальна кількість авторів в одній роботі - 3 (один автор та 2 співавтори)
Максимальна кількість знаків основного тексту тез, поданих до участі у конференції 450.
До участі приймаються роботи студентів, рекомендовані кафедрою, на підставі
протоколу засідання кафедри (для студентів ЛНМУ ім. Данила Галицького).
Організаційний комітет залишає за собою право відмови у публікації наукових робіт,
що не оформленні відповідно до вимог, порушують правила публікації чи несуть
неінформативний характер.

Кінцевий термін подачі робіт - 28 лютого 2018 року.
Для особистої участі у роботі З’їзду необхідно надіслати тези доповіді та заповнений
формуляр реєстраційної форми (поданий нижче) за електронною адресою:
bioethics.ua@gmail.com
У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей не публікуються..
Реєстраційна форма учасника II з’їзду з питань біоетики в рамках 79-ої
Загальноуніверситетської наукової конференції студентів і молодих вчених ЛНМУ ім.
Данила Галицького
Прізвище, ім'я, по-батькові (обов'язково) - ______________________________________
Ваш email (обов'язково) - ______________________________________
Номер телефону - ______________________________________
Супінь - ______________________________________
Факультет (для ЛНМУ) - ______________________________________
Форма участі – усна чи стендова ( підкреслити) - _________________________________
Назва роботи - ______________________________________

Бажана форма виступу - ______________________________________
Прізвище, ім'я автора(ів) - ______________________________________
Навчальний заклад, де виконана робота - ______________________________________
Назва кафедри, де виконана робота - ______________________________________
Завідувач кафедри, де виконана робота - ______________________________________
Науковий керівник(и) та їх наукові ступені - _____________________________________
Програмні питання З’їзду
І.Теоретико-методологічні засади біоетики
1. Історичні корені біоетики
2. Епістемологія та етико-культурні моделі біоетики
3. Філософські основи біоетики
II Державне регулювання біомедичних втручань в організм людини на засадах
біоетики. Проблеми біомедичних маніпуляцій та генної інженерії в контексті біобезпеки
Біоетична концепція демографії. Проблеми аборту
Контрацепція та її альтернатива – природні методи розпізнавання днів плідності
Право на життя від моменту запліднення
Біоетична концепція охорони життя людини. Проблеми допоміжних репродуктивних
технологій та їх альтернатива – напротехнології.
5. Біоетична неприпустимість продукування та використання живих людських ембріонів
для отримання стовбурових клітин.
6. Шлях до можливості клонування людини – знецінення гідності людського
розмноження та ембріону.
7. Основи біобезпеки.
8. Інформована згода та експериментування на людини.
9. Маніпуляція з психічним здоров’ям людини.
10. Біоетика і трансплантація органів.
11. Ксенотрансплантація з точки зору біоетики.
12. Проблема евтаназії в контексті біоетики. Протидія евтаназії – паліативне лікування.
1.
2.
3.
4.

III Правові та медико-соціальні аспекти регулювання системи охорони здоров’я на
засадах біоетики
1. Стан і перспективи розвитку біоетики в Україні.
2. Вплив біоетики на ефективність діяльності органів та установ системи охорони
здоров’я України.
3. Біоетичний аспект боротьби з алкоголізмом.
4. Тютюнозалежність як проблема біоетики.
5. Проблеми профілактики наркоманії та реабілітації і ресоціалізації наркозалежних.
6. СНІД – маленький світ великого хаосу.
7. Біоетика і соціальні проблеми.
Місце проведення З’їзду: Україна, 79010, вул.Шімзерів, 3 А, Кабінет біоетики, Львівський
національний медичний університет імені Данила Галицького
З повагою, керівник З’їзду – с. Діогена – Галина Терешкевич , телефон +380 97 180
3130

