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Наукове життя

ни і постійним представництвом Японії в ООН у співробітництві з Екологіч�
ною Програмою ООН, Департаментом економічних і соціальних відносин
ООН, і МАГАТЕ.

• Науковий семінар: „Іонізуюче випромінювання, генетичний і ембріональний
ризик: інформація з Чорнобиля і новий погляд на проблему” відбувся 21 квітня
2006 р. у Брюсселі (Бельгія). Метою семінару була оцінка останніх наукових
даних в галузі генетичного й ембріонального ризику, пов’язаного з радіацій�
ним опроміненням. Учасники обговорювали спірні питання та пріоритетні
напрями майбутніх досліджень, а також можливий вплив отриманих даних
на норми і концепцію радіаційного захисту, у тому числі й етичні аспекти
проблеми. Семінар проводило бельгійське Федеральне агентство з контро�
лю за ядерною енергією за участю бельгійського Центру ядерних досліджень.

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВОIПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ “НАУКА І СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

СУСПІЛЬСТВА: ХАРЧУВАННЯ, ЕКОЛОГІЯ,
ДЕМОГРАФІЯ”

Відбувалася 23–24 травня 2006 р. у м. Харкові. Організаторами її були: Міністерство
освіти і науки України, Національна академія наук України, Українська академія аграр�
них наук, Харківська обласна державна адміністрація, Північно�східний науковий центр
НАН і МОН України, Рада ректорів Харківського вузівського центру, Харківський держав�
ний університет харчування та торгівлі, Харківський національний університет ім. В.Н.Ка�
разіна, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН, Харківський спеціалізований ме�
дико�генетичний центр, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Доку�
чаева, Харківський державний медичний університет, Український науково�дослідний
інститут екологічних проблем, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН Украї�
ни. Конференція проходила за трьома напрямами: харчування, екологія, демографія.
Основними питаннями, які розглядалися в розділі “демографія” були: демографічний
розвиток суспільства за умов світової постіндустріальної трансформації; соціально�пра�
вове вирішення демографічних проблем; система охорони здоров’я як соціальний інсти�
тут; медико�соціальні проблеми здоров’я людини тощо.

СЬОМА МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА
НАУКОВОIПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

“СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ”

Проходила з 25 червня по 2 липня 2006 р. в м. Сімеїз, АРК. Організаторами виступи�
ли Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”, Харківський національний універси�
тет імені В.Н. Каразіна, Харківська обласна державна адміністрація, Міністерство освіти




