Звіт
Про проведення 9-го Регіонального семінару
«Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні»
(3 лютого, 2017, м. Львів, Україна)

9-ий Регіональний семінар «Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту
в Україні» проходив 3 лютого, 2017 у м. Львів, Україна. До участі у семінарі були залучені
зацікавлені фахівці, викладачі, студенти (рівні підготовки – бакалаври) та аспіранти вищих
навчальних закладів міста Львова. Загальна кількість учасників – 71 особа.
Учасники семінару:
-

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені
С.З. Гжицького, м. Львів, Україна (3 викладачі кафедри біологічної та загальної хімії;
12 викладачів кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни та загальної
ветеринарної профілактики; 9 викладачів кафедри екології та біології; 9 викладачів
кафедри мікробіології та вірусології; 1 викладач кафедри водних ресурсів; 1 викладач
кафедри технології виробництва продукції дрібних тварин; 28 студентів);

-

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна (1
викладач кафедри екології);

-

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, Україна (1 викладач
кафедри хімії);

-

Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна (4 викладачі
кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології);

-

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ, Україна (2 наукових
співробітника).

Регіональний семінар складався з двох частин, кожна з яких мала окремі модулі:


Частина І. Інтерактивний тренінг для студентів та викладачів:
«Біологічна зброя як зброя терору: перспективи загроз», Денис Янович, Львівський
національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З.
Гжицького, Галина Гергалова, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України



Часина ІІ. Семінар для викладачів:
-

-

Представлення навчальних матеріалів: «Навчальний посібник з біологічного
захисту: можливості командно-орієнтованого навчання» та підручник
«Запобігання біологічних загроз: Що Ви можете зробити» Галина Гергалова,
Ярослава Максимович, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України
Навчальний модуль «Біобезпека, біозахист і біоетика» Галина Гергалова,
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

-

Круглий стіл «Навчальні ресурси та методичні матеріали», модератори:
Галина Гергалова, Ярослава Максимович, Інститут біохімії ім. О.В.
Палладіна НАН України.

Частина І була побудована з використанням матеріалів книги «Запобігання біологічним
загрозам: що Ви можете зробити» на основі командно-орієнтованого навчання (КОН).
Метою Частини ІІ було ознайомлення викладачів з методологією КОН, навчальними
матеріалами та навчальним модулем.
Під час Круглого столу модератори та учасники обговорили питання ефективності
отриманої інформації та впровадження нових знань з біозахисту, біобезпеки, біоетики у
навчальний процес.
Основні пропозиції 9-го Регіонального семінару:
- підтримати запропонований навчальний модуль «Основи біоетики і біобезпеки»;
- включити підручник «Запобігання біологічних загроз: Що Ви можете зробити» до
переліку рекомендованої літератури.
Учасники схвально сприйняли інтерактивну форму навчання під час Семінару.
Учасники відмітили потребу у проведенні регулярних тематичних тренінгів, семінарів,
круглих столів із залученням вітчизняних та іноземних фахівців з даної галузі.
Окремо учасники семінару відмітили високий рівень організації семінару та високий рівень
фахової підготовки організаторів.

