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Глава 1: Вступ 

Поєднуючи зміст зі стратегією: приклад командно-орієнтованого навчання 

Термін «біозахист» використовується у багатьох різних контекстах з різною метою. У цьому 

посібнику концепція «біозахисту» (або біологічного захисту) означає успішну мінімізацію 

ризиків навмисного або випадкового нецільового використання досягнень біологічних наук і 

спричинення шкоди людям, тваринам, рослинам і навколишньому середовищу, зокрема 

знаючи та усвідомлюючи ризики. Таким чином, біозахист охоплює складний комплекс 

питань, що активно змінюються і стосуються широкого кола зацікавлених сторін: політиків, 

законодавців, промисловості, наукових і безпекової спільнот, викладачів ВНЗ, студентів, 

дослідників у галузі медико-біологічних наук, і широкого загалу.
1
 Вирішення цих питань 

вимагає постійної співпраці між усіма зацікавленими сторонами, тому, обізнаність з 

біозахисту є загальнообов’язковою.  

На різних форумах визнали необхідність підвищення обізнаності з біологічного захисту 

серед фахівців медико-біологічної галузі та, як наслідок, протягом останніх кількох років 

започаткований цілий ряд важливих ініціатив, спрямованих на розвиток освіти в сфері 

широких соціальних, етичних, безпекових і правових наслідків розробки та застосування 

передових біотехнологій. Головним завданням цього посібника є доповнення цих зусиль 

шляхом об'єднання навчального матеріалу з біологічного захисту з активним підходом до 

навчання – командно-орієнтованим навчанням (КОН) – для розширення можливостей 

викладачів, студентів і практиків на початку їх знайомства з проблемами біологічного 

захисту. Посібник має доповнити підручник «Запобігання біологічним загрозам: Що Ви 

можете зробити?», надаючи своїм користувачам поради і розуміння того, як реалізувати 

зміст підручника у різних навчальних закладах. Глава 5 підручника знайомить читача зі 

значенням активного навчання в контексті освіти з біозахисту і професійної підготовки. 

Глава 20, зокрема, стосується деталей реалізації формату КОН під час інтерактивного 

семінару з біозахисту та результатів, що досягли учасники семінару. Отже, посібник 

призначений для того, щоб: 

i. Висвітлити сильні сторони формату КОН під час викладання біологічного захисту. 

ii. Надати практичні поради з організації, запуску і проведення семінарів з біозахисту 

КОН-формату. 

iii. Запропонувати зразки вправ на основі окремих глав підручника. 

iv. Пояснити, як можна використати кожний набір вправ для досягнення конкретних цілей 

навчання. 

Кожна глава посібника знайомить читача з основною концепцією, що розглядається у 

відповідній главі підручника і визначає конкретні навчальні цілі вправ КОН. Кожен набір 

вправ складається з тестових питань визначення індивідуальної та командної готовності і 

практичних завдань у вигляді багатоваріантних завдань і сценаріїв (див. нижче). 

Обсяг матеріалу, що постійно збільшується, свідчить про те, що використання активних 

підходів до викладання і навчання може значно підвищити ефективність освітніх програм.
2
 

Одна з причин такої тенденції полягає в тому, що стратегії активного навчання допомагають 

слухачам «розблокувати» чинні знання і пов'язати нову тематику з усталеною 
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концептуальною оболонкою.
3
 Іншими словами, на основі ситуаційних завдань, сценаріїв, 

проблемно-орієнтованих та рольових ігор, моделювання – наприклад, потрібно назвати 

кілька прикладів активних методів навчання – слухачам пропонується критично мислити, 

розмірковувати над проблемами і розвивати здатність до розуміння незнайомих концепцій. 

Активні підходи до навчання дозволяють створювати сприятливе для слухачів навколишнє 

середовище, в якому не інструктор(викладач), а саме ті, хто навчається, знаходяться в центрі 

діяльності, що проходить в аудиторії.
4
 

У посібнику увага зосереджується на певному форматі активного викладання – командно-

орієнтованому навчанні. Це особлива форма спільного навчання, яка передбачає певну 

послідовність індивідуальної роботи, роботи в групах, і швидкого зворотного зв'язку для 

створення мотиваційної основи, внаслідок якої центр уваги зміщується з простого 

ознайомлення з концепціями, які доносить інструктор, до того, що групи слухачів можуть 

застосувати ці концепції безпосередньо під час заняття.
5
 КОН є легко відтворюваним, 

зручним підходом, який можна застосовувати в різних навчальних закладах, на різних 

етапах, з різною метою. Він дає можливість інструкторові подавати новий матеріал, 

залучаючи слухачів до активної участі, і такими чином дозволяє слухачам брати на себе 

відповідальність за власне навчання і розвивати навички рефлексії і само оцінювання. 

Докладні поради як полегшити підготовку, проведення і оцінювання КОН 

семінарів/тренінгів наведені в Додатку А. 

Концепцію поєднання КОН і освіти з біологічного захисту було кілька разів апробовано і 

протестовано в період між 2012 і 2015 роками. Серію КОН семінарів, з використанням 

повного або часткового формату, або його елементів, провели в різних місцях з учасниками 

різного рівня підготовки (див. Табл. 1.1). Отримані відгуки були здебільшого позитивні. 

Таблиця 1.1 Приклади КОН семінарів з біологічного захисту і подвійного 

використання
6
 

Назва Місце Дата Учасники 

«Біоетика і відповідальні 

дослідження» 

Бредфорд, 

Велика 

Британія 

Листопад 

2012 р. 

Бакалаври, магістри: 

медико-біологічні 

науки, право, 

міжнародні 

відносини, технічні 

науки – 30 учасників 

«Біоетика і відповідальні біомедичні 

дослідження» – семінар у рамках 5-ї 

Щорічної Конференції з біобезпеки 

Асоціації країн Центральної Азії і 

Кавказу 

Тбілісі, 

Грузія 

Березень 

2014 р. 

Дослідники у галузі 

медико-біологічних 

наук і лікарі-

практики – 36 

учасників 

«Тренінг з підвищення обізнаності з 

проблем подвійного використання в 

біотехнології» – частина Проекту 18 

«Міжнародна мережа університетів та 

інститутів для збільшення обізнаності 

Зарка, 

Йорданія 

Березень 

2014 р. 

Бакалаври і магістри 

у сфері медико-

біологічних наук і 

студенти-медики – 

22 учасники 
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про питання подвійного використання 

у біотехнології» Центрів передового 

досвіду зменшення хімічних, 

біологічних, радіологічних та ядерних 

ризиків Європейського Союзу 

«Ознайомлення з проблемами 

біобезпеки, біозахисту і 

біотехнологій, що можуть мати 

подвійне використання» – частина 

Проекту 18 «Міжнародна мережа 

університетів та інститутів для 

збільшення обізнаності про питання 

подвійного використання у 

біотехнології» Центрів передового 

досвіду зменшення хімічних, 

біологічних, радіологічних та ядерних 

ризиків Європейського Союзу 

Київ, 

Україна 

Квітень 

2014 р. 

Студенти Бакалаври 

і магістри у сфері 

медико-біологічних 

наук – 79 учасників 

«Підготовка фахівців у галузі 

управління біологічними ризиками і 

біотехнологій, що можуть мати 

подвійне використання» – частина 

Проекту 18 «Міжнародна мережа 

університетів та інститутів для 

збільшення обізнаності про питання 

подвійного використання у 

біотехнології» Центрів передового 

досвіду зменшення хімічних, 

біологічних, радіологічних та ядерних 

ризиків Європейського Союзу 

Кишинів, 

Республіка 

Молдова 

Травень 

2014 р. 

Науковці, 

співробітники 

лабораторій, 

епідеміологи – 100 

учасників 

«Командно-орієнтований навчальний 

семінар з подвійного використання і 

біозахисту» – Проект 18 «Міжнародна 

мережа університетів та інститутів 

для збільшення обізнаності про 

питання подвійного використання у 

біотехнології» Центрів передового 

досвіду зменшення хімічних, 

біологічних, радіологічних та ядерних 

ризиків Європейського Союзу 

Рабат, 

Марокко 

Травень 

2014 р. 

Аспіранти у сфері 

медико-біологічних 

наук – 39 учасників 

«Підвищення обізнаності та освіти з 

біобезпеки та біозахисту в Україні» – 

в рамках Проекту P633 «Освіта та 

поширення знань в Україні» 

Одеса, 

Україна 

Травень 

2015 р. 

День 1: студенти 

бакалаври та 

магістри у сфері 

медико-біологічних 

наук – 60 учасників; 

День 2: викладачі у 
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сфері медико-

біологічних наук - 

30 учасників 

«Навчальний курс з біоетики» – 

частина міжнародного семінару 

«Освіта і підвищення обізнаності з 

питань подвійного використання 

медико-біологічних досліджень» 

Сароб, 

Таджикистан 

Червень 

2015 р. 

Дослідники - 

біомедики, лікарі, 

держслужбовці – 60 

учасників з 

Таджикистану, Росії, 

Казахстану, 

Киргизстану, 

Пакистану, Вірменії 

«Подвійне використання та 

управління в біотехнології» - частина 

проекту В1 ЄС/UNICRI «Створення 

регіонального Центру ресурсів та 

підготовки кадрів з біобезпеки, 

біозахисту і лабораторного 

менеджменту на Південному Кавказі» 

Тбілісі, 

Грузія 

Серпень 

2015 р. 

Фахівці і дослідники 

у сфері медико-

біологічних наук – 

30 учасників з 

Вірменії, 

Азербайджану, 

Грузії, Туреччини 

«Відповідальні дослідження: вступ до 

біозахисту та питань подвійного 

призначення» – семінар у рамках 58-ї 

Щорічної конференції з біологічної 

безпеки, Американська асоціація з 

біологічної безпеки (ABSA) 

Провіденс, 

Род Айленд, 

США 

Жовтень 

2015 р. 

Лікарі, фахівці у 

сфері медико-

біологічних наук, 

фахівці з біобезпеки, 

держслужбовці – 28 

учасників 

 

Формат КОН складається з чотирьох основних елементів: 

i. Групи 

ii. Відповідальність 

iii. Зворотний зв’язок 

iv. Проектування завдань 

Групи зазвичай складаються з 5 – 7 учасників. Інструктор відповідає за склад групи. Під час 

формування групи потрібно забезпечити максимальну різноманітність учасників. Важливо 

також уникати утворення підгруп і коаліцій в групах тому, що раніше встановлені відносини 

всередині колективу неминуче вплинуть на його активність. Під час кожного заняття/сесії 

учні повинні працювати в групі, до якої вони були розподілені.
7  

Відповідальність є ключовим аспектом, позаяк формат вимагає від учнів виконувати певні 

заздалегідь підготовлені завдання. Порушення цього правила автоматично обмежує внесок 

учасників у обговорення і активну підтримку своєї групи під час роботи в аудиторії. 

Оскільки формат поєднує індивідуальну та колективну роботу, слухачі швидко починають 

розуміти цінність попередньої підготовки. Крім того, не інструктор, а група відповідає за 

рівень взаємодії і участі в заходах. 
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Зворотній зв'язок має відбуватися постійно. Учасники повинні знати про власний прогрес 

впродовж сесії. У той же час, вони також повинні мати можливість повідомити, якщо мають 

будь-які запитання/коментарі/уточнення. 

І останнє, але не менш важливе, проектування завдань має вирішальне значення, оскільки 

цей елемент виконує подвійну функцію – сприяє як навчанню, так і розвиткові групи. З цією 

метою, кожне завдання в рамках КОН розробляється так, аби спонукати учнів вирішувати 

проблеми, використовуючи критичне мислення, техніку переговорів, методику прийняття 

рішень і навички аргументації.  

Структура типового заходу КОН представлена в Таблиці 1.2. Кожен компонент 

послідовності КОН відображений на таксономії навчальних доменів Блюма.
8
 

Таблиця 1.2 Послідовність діяльності КОН 

Послідовність КОН 
Таксономія навчальних доменів 

Блюма 

Попереднє ознайомлення Запам’ятовування 

Тест визначення індивідуальної готовності (iRAT) Розуміння 

Тест визначення групової готовності (tRAT) Застосування 

Запитання та відповіді Аналіз 

Перша практична вправа Оцінка 

Друга практична вправа Створення 

Починаємо 

У цій главі запропоновано покрокові інструкції з проведення семінару у форматі командно-

орієнтованого навчання, незалежно від того, чи це разовий захід, чи курс, що викладається 

протягом тривалого часу. 

# Логістика 

Оскільки такий формат вимагає серйозної організації, допомога співорганізаторів (ко-

фасилітаторів) інструкторам була б бажаною. Особливо це стосується великих груп, 

чисельність яких перевищує 30 осіб. 

Типове заняття триває близько 2 годин. За цей час можна виконати всі вправи, заплановані 

для будь-якої глави. У Додатку Б – додаткові поради та рекомендації щодо поєднання 

вибраних глав посібника для розробки короткострокових курсів та окремих семінарів 

залежно від наявного часу і конкретної цільової аудиторії. Запропонований розподіл часу 

заняття на основі компонентів КОН представлений в Таблиці 1.3. 
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Таблиця 1.3 Розбивка заходів КОН 

Етап Тривалість 

Тест визначення індивідуальної готовності (iRAT) ~10 хвилин 

Тест визначення групової готовності (tRAT) ~10 хвилин 

Запитання і відповіді ~20 хвилин 

Перша практична вправа ~15 хвилин 

Друга практична вправа ~45 хвилин 

Виступи ~10 хвилин 

# Підготовка 

На кожному занятті групам видається пакет матеріалів для семінару, а саме: 

i. Тест для визначення індивідуальної готовності (iRAT) – 1 копія кожному учаснику 

ii. Тест для визначення групової готовності (tRAT) – 1 копія кожному учаснику 

iii. Перша практична вправа – 1 копія кожному учаснику 

iv. Друга практична вправа – 1 копія кожному учаснику 

v. Картки з літерами від «А» до «З» – 1 набір на групу 

vi. Картка з літерою/цифрою/символом, що ідентифікує кожну групу – 1 набір на групу 

vii. Фліп-чарт, маркери, стікери – 1 набір на групу 

Пакети розподіляються після того як слухачі займуть свої місця у відповідних групах. Всі 

матеріали мають бути розміщені у порядку виконання вправ КОН. Для кожного окремого 

завдання повинні використовуватися лише визначені матеріали. 

# Попереднє ознайомлення 

Вправи КОН розроблені так, що слухачам потрібно попередньо ознайомитися з 

відповідними главами підручника. Жодної додаткової підготовки не потрібно. Проте, 

викладачам рекомендується використовувати для підготовки додаткову інформацією зі 

статей, підручників, звітів, або відео на їх вибір. Список додаткових матеріалів можна знайти 

в Додатку А підручника. Слухачів обов’язково потрібно попередити про необхідність 

ознайомитися з відповідною главою підручника до заняття. Слід пояснити, що для того аби 

повноцінно брати участь у заході і отримати у повній мірі користь від навчання, необхідно 

бути готовим до заняття. 

# Тест визначення індивідуальної готовності (iRAT) 

Це тест «з закритими підручниками», що проводиться як іспит. Учні зобов'язані проходити 

тест самостійно, будь-яка взаємодія між учасниками заборонена. Основна мета тесту – 

оцінити рівень розуміння учнями основних концепцій, які обговорюються у відповідній главі 

підручника. Для того, щоб забезпечити оперативний зворотний зв'язок з учасниками, можна 
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використовувати різноманітні он-лайн інструменти. Наприклад, Poll Everywhere – відкритий 

он-лайн додаток, що дозволяє викладачам інтерактивне залучення учнів та швидке і просте 

отримання даних.
9
 Як iRAT, так і tRAT можна проводити за допомогою Poll Everywhere, 

коли слухачі мають змогу відповідати, використовуючи безкоштовний додаток на своїх 

смартфонах, або інтернет-браузери на ноутбуках. Це робить можливими оперативний 

зворотний зв'язок і аналіз відповідей. У разі відсутності доступу до Інтернету, одразу після 

тесту відповіді учнів потрібно зібрати і оцінити під час виконання наступної вправи. 

Основна мета – дати слухачам зворотний зв'язок до початку етапу «Запитання та відповіді». 

# Тест визначення групової готовності (tRAT) 

Це ідентичний iRAT тест, основна мета якого – оцінити на скільки слухачі розуміють 

основні концепції, що обговорюються у відповідній главі підручника в складі групи. Під час 

цієї вправи слухачі можуть контактувати один з одним у межах групи, виконуючи тест 

разом, однак не можуть користуватися підручниками чи будь-якими іншими джерелами 

інформації. Для полегшення оперативного зворотного зв'язку можуть використовуватися 

скретч-карти, які дозволяють слухачам одразу визначати, чи є їх відповідь правильною. Цей 

підхід також дозволятиме визначати групу, яка правильно відповіла. За відсутності скретч-

карт можна використовувати спеціально розроблені опитувальні листи, на які наклеюються 

стікери з правильними відповідями на запитання з кількома варіантами відповідей. 

Наприкінці сесії tRAT порівнюються і оголошуються результати iRATs і tRATs. 

# Етап запитань і відповідей 

Під час етапу запитань слухачі мають можливість обговорити питання і відповіді тестів 

iRATs/tRATs. Фактично, вони мають право висловлювати свої незгоду з формулюванням 

питань і/або правильності відповідей, пропонуючи обґрунтування власної позиції/вибору. 

Очікується, що інструктор прийматиме їх аргументи і залучатиме їх до фінального 

обговорення. Без шкоди авторитету викладача, етап запитань дає учасникам простір для 

детального обговорення і аналізу цікавих питань, і закладає основу критичної взаємодії і 

рефлексії, що знадобиться у подальших практичних вправах. 

Мета етапу відповідей полягає в уточненні усіх проблем/питань, які можуть виявитися 

складними. На цьому етапі інструктору рекомендується присвятити певний час поясненням і 

зосередитися на тих питаннях, які слухачі вважають важкими. Він може надавати будь-яку 

додаткову інформацію стосовно питань. Але такі «лекційні» відступи мають бути 

короткотривалими. 

# Перша практична вправа 

Ця вправа здебільшого має форму запитань з кількома варіантами відповідей в межах 

відповідної глави підручника. Кожній групі пропонується обговорити такі питання, 

сформувати спільну думку і підґрунтя для свого вибору. Від усіх груп вимагається висловити 

власну думку, одночасно піднявши аркуші паперу з відповідною літерою з набору для 

семінару. Кожна група має визначити свого спікера, який, за необхідності, повинен 

презентувати думку всієї групи. Оскільки завдання цього етапу – сприяти розвиткові 

критичного мислення, то увага має зосереджуватися радше на думках, висловлених 

учасниками, і на тому, що спонукало їх обрати певний варіант, аніж на їх виборі як такому. 
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Звертаємо Вашу  увагу на те, що питання розроблені таким чином, що жодна відповідь не є 

«єдиною правильною» і в деяких випадках можуть бути кілька правильних варіантів. 

Інструктори також залучаються до вибору «правильної» відповіді ґрунтуючись на 

інформації, наданій у відповідній главі підручника. 

# Друга практична вправа 

Ця вправа має форму практичного завдання, що ґрунтується на відповідній главі підручника. 

Передбачається, що учасники ознайомляться зі сценарієм, виконають практичне завдання, і 

презентують власні думки решті аудиторії. Мета цього етапу – заохотити слухачів не лише 

взяти участь у критичній оцінці концепцій, які вони аналізували, а й продемонструвати те, як 

вони можуть застосовувати їх у новий, креативний спосіб. При виконанні цього етапу, 

слухачі формують зв'язок нових концепцій з власним досвідом і осмислюють шляхи їх 

інтеграції у повсякденну практичну діяльність. Для максимізації ефекту навчального досвіду 

до вправи слід додати елемент змагання між групами, наприклад, групам можна доручити 

перевірити і оцінити досягнення і думки одна одної та виставити оцінки за виконану роботу. 

# Виступи 

На цьому етапі учням можна запропонувати поділитися власними думками та ідеями про 

семінар, тобто озвучити, що їм подобається чи не подобається; що вони вважають 

корисним/допоміжним/цікавим для себе; чи вважають вони такий формат корисним у 

цілому; і чи виправдав отриманий досвід їх очікування. Навіть якщо формат 

використовується протягом тривалого часу (наприклад, протягом семестру), то це не заважає 

дати учням можливість для висловлення власних думок і ідей щодо процесу, не в останню 

чергу через те, що це є суттєвою частиною навчального процесу. 
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Глава 2: Соціальна, етична і юридична відповідальність вчених 

медико-біологічної галузі 

Основні навчальні цілі 

i. Сприяти розумінню нових проблем у сфері захисту, що виникають через прогрес 

медико-біологічних наук; 

ii. Зрозуміти ширшу соціальну, етичну і юридичну відповідальність вчених медико-

біологічної галузі; 

iii. Зрозуміти, що можуть зробити науковці задля мінімізації потенціальних ризиків 

нецільового використання результатів власної роботи. 

Тест визначення індивідуальної/групової готовності  

Інструкції 

 На основі інформації з Глави 2, дайте відповідь на запитання. Можна вибрати 

лише один варіант. 

 Загальна кількість балів: 20. 

1. Яке твердження про «експерименти з набуття нових властивостей» є ХИБНИМ? 

а) Існують чіткі міжнародні правила про те, як розповсюджувати інформацію про 

результати експериментів з вірусами грипу. 

б) Такі експерименти є загальною щоденною практикою в галузі сучасних медико-

біологічних наук, і самі собою не створюють приводів для занепокоєння. 

в) Дослідження, спрямовані на покращення біологічних властивостей біологічних 

агентів, таких як вірулентність і трансмісивність, є прикладами «експериментів з 

набуття нових властивостей». 

г) Створення у 2011 році вірусу H5N1, здатного розповсюджуватися серед ссавців, 

було «експериментом з набуття нових властивостей». 

2. Які характеристики НЕ стосуються дослідження вірусу H5N1, описаного в Главі 2? 

а) Збільшення трансмісивності патогену. 

б) Розширення кола господарів патогену. 

в) Отримання вірусом здатності розповсюджуватися повітряно-крапельним шляхом. 

г) Посилення резистентності патогену до терапевтичних засобів. 

3. Згідно з Главою 2, суперечливість досліджень H5N1 демонструє, що 

а) більшість вчених-біомедиків добре обізнані в питаннях біозахисту і пов’язаних з 

ними етичною і соціальною відповідальністю. 

б) існує можливість обмеження потоку критичної наукової інформації шляхом 

застосування належних урядових заходів, при цьому не створюючи проблем для 

свободи наукової думки. 

в) оскільки зачіпаються проблеми біозахисту, існує потреба у діалозі і більш тісній 

співпраці між вченими медико-біологічних наук і тими, хто займається біозахистом. 
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г) Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) є ідеальним міжнародним 

агентством, яке має опікуватися питаннями нагляду за дослідженнями подвійного 

використання. 

4. У січні 2012 року дослідники грипу закликали до тимчасового мораторію на всі 

роботи, що стосуються вірусу H5N1 у відповідь на 

а) рекомендацію Національної консультативної наукової ради з біозахисту (NASBB) 

щодо публікації результатів досліджень у редагованому вигляді. 

б) презентацію ротердамського вірусолога Рона Фуше на Мальті про можливість 

покращення трансмісивних властивостей вірусів. 

в) публікацію «Політики уряду США щодо інституційного нагляду за медико-

біологічними дослідженнями подвійного використання, які викликають 

занепокоєння». 

г) рішення уряду Нідерландів застосувати процедуру експортного контролю 

напередодні можливої публікації результатів дослідження Рона Фуше. 

5. Яке твердження є ХИБНИМ відповідно до змісту Глави 2? 

а) Дебати щодо вірусу H5N1 розпочались лише після направлення матеріалів 

досліджень на публікацію. 

б) Молоді науковці, які виконували дослідження вірусу H5N1, не були, принаймні, 

здивовані тим, що їх робота привернула таку увагу ЗМІ і широкого загалу. 

в) Більшість дебатів про «експерименти з набуття нових властивостей» поступово 

змістилася з питань біозахисту до проблем біобезпеки. 

г) Деякі науковці впевнені, що певні типи експериментів можуть бути оголошені 

неетичними і забороненими з моральних міркувань. 
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Перша практична вправа 

Інструкції 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

 Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращий, на Вашу  

думку, варіант і обґрунтування, чому Ви вибрали саме цей варіант, критерії 

вашого вибору, або позиції, які Ви враховували під час прийняття рішення. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші відповіді згідно з 

вказівками. 

Виходячи з суперечливості досліджень H5N1, описаних у Главі 2, визначте яка з вказаних 

зацікавлених сторін несе головний тягар відповідальності протягом тривалого періоду 

обговорення? 

А. Засоби масової інформації, які поширили паніку після публікації початкового звіту про 

висновки з досліджень, представлених Роном Фуше на Мальтійській конференції у 

вересні 2011 року; 

Б. Фінансові установи, які мали б вимагати від заявників докладного аналізу 

співвідношення ризиків і переваг запропонованих досліджень у контексті біозахисту; 

В. Місцеві комітети з біобезпеки установ, які мали б наполягали на проведенні вченими 

ретельної оцінки ризиків у контексті біозахисту до, під час, і після завершення дослідів;  

Г. Вчені, які мали б гарантувати проведення всіх необхідних заходів для унеможливлення 

будь-яких потенційних загроз для біозахисту, що виникають внаслідок проведення 

експериментів, перед поданням заявок на фінансування; 

Д. Національна консультативна наукова рада з біозахисту (NSABB), яка мала б дозволити 

публікацію рукописів у грудні 2011 року після перевірки; 

Е. Спільнота біозахисту, яка мала б розробити рекомендації щодо обмеження публікацій 

матеріалів певних медико-біологічних досліджень; 

Ж. Редакційні ради журналів Science і Nature, які мали б опублікувати документи без 

консультацій з урядом США і NSABB; 

З. Уряд США, який мав би класифікувати рукописи після звернення до нього редакційних 

рад журналів Science і Nature за консультаціями. 
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Друга практична вправа 

Інструкції 

 Як зазначалося у Главі 2, вчені мають багато зобов'язань перед суспільством щодо 

гарантування відсутності непотрібних ризиків у власній діяльності. 

 На Рисунку 
1
 нижче за текстом графічно представлено етапи дослідження – від 

концепції до остаточної публікації результатів. Для кожного етапу визначені 

обов'язки вчених-біомедиків у рамках дослідження в контексті біозахисту і 

запропонований принаймні один захід, який можна вважати доцільним для 

вирішення певних потенційних проблем біозахисту. 

Рисунок 

 
Етап 1 

Аспекти відповідальності: 

Запропоновані заходи: 

Етап 2 

Аспекти відповідальності:  

Запропоновані заходи: 

Етап 3 

Аспекти відповідальності: 

Запропоновані заходи: 

Етап 4 

Аспекти відповідальності: 

Запропоновані заходи: 

Етап 5 

Аспекти відповідальності: 

Запропоновані заходи: 

  

                                                 
1
 Рисунок створено на основі Рисунку 2 у виданні NSABB, Proposed Framework for Oversight of Dual-Use Life 

Science Research, 2007, p.26. 
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Глава 3: Прогрес науки і технологій та конвенції про заборону 

біологічної, токсинної та хімічної зброї 

Основні навчальні цілі 

i. Зрозуміти, що наукові та технологічні досягнення в галузі медико-біологічних наук 

використовуються в тому числі і для завдавання шкоди; 

ii. Зрозуміти, що вчені повинні відіграти важливу роль у захисті власної роботи від ризику 

нецільового використання результатів досліджень для завдавання шкоди; 

iii. Розробка підґрунтя для методів мінімізації ризиків, що виникають внаслідок роботи 

дослідників, у контексті біологічного захисту.  

Тест визначення індивідуальної/групової готовності 

 На основі інформації з Глави 3, дайте відповідь на запитання. Можна вибрати 

лише один варіант. 

 Загальна кількість балів: 20. 

1. Згідно з Главою 3, яке з тверджень НАЙКРАЩЕ описує стан мікробіології 

наприкінці XIX-го століття? 

а) Науковці почали розуміти взаємозв'язок конкретних мікроорганізмів з певними 

хворобами. 

б) Теорія самозародження життя посилилась і набула подальшого розвитку. 

в) У той час було можливо визначати генетичну структуру бактерій і вірусів. 

г) Вчені ще мали встановити механізм дії патогенних мікроорганізмів. 

2. Протягом Першої світової війни 

а) Біологічна зброя використовувалась як проти тварин, так і проти людей. 

б) Німеччина була єдиною країною, яка використала біологічну зброю. 

в) Було дозволено використання отруйних речовин лише у відповідь. 

г) Було заборонено використовувати біологічну зброю. 

3. Яке з наведених тверджень є ХИБНИМ згідно з Главою 3? 

а) Японія використовувала біологічну зброю проти Китаю під час Другої світової 

війни. 

б) Деякі великі держави розробляли біологічну зброю в період між двома світовими 

війнами. 

в) Етичне занепокоєння науковців було ключовим чинником під час прийняття 

рішення про використання біологічної зброї. 

г) Використання біологічної зброї вже було заборонене під час обговорення умов 

Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї (КБТЗ). 

4. Історія радянської програми створення біологічної зброї свідчить про 

а) відсутність інтересу державних службовців до використання нових наукових 

досягнень у військових цілях. 
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б) проблеми, пов'язані з забезпеченням режиму секретності при створенні біологічної 

зброї. 

в) неможливість тривалої реалізації такої програми без витоків інформації. 

г) вирішальну роль провідних науковців у реалізації програми. 

5. При оцінці ступеня розвитку біологічних матеріалів третього покоління, можна 

зробити висновок, що  

а) зловживання ними є малоймовірними. 

б) вони сприяють розширенню спектру загроз біологічної зброї. 

в) питання подвійного використання належним чином контролюються чинними 

політичними засобами і механізмами. 

г) науковці мало що можуть зробити для запобігання їх нецільовому застосуванню у 

зловмисних цілях. 
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Перша практична вправа 

Інструкції 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

 Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращий, на Вашу  

думку, варіант і обґрунтування, чому Ви вибрали саме цей варіант, критерії 

вашого вибору, або позиції, які Ви враховували під час прийняття рішення. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші відповіді згідно з 

вказівками. 

На основі інформації, яка була надана в Главі 3, визначте який чинник був основним під час 

використання результатів медико-біологічних досліджень для розвитку програми створення 

наступальної біологічної зброї у XX-му сторіччі? 

А. Відсутність міжнародних угод, що забороняють використання біологічної зброї; 

Б. Відсутність міжнародних угод, що забороняють розробку біологічної зброї; 

В. Безсумнівна ефективність біологічної зброї; 

Г. Необхідність вживання ефективних заходів у відповідь на застосування біологічної 

зброї іншою державою; 

Д. Готовність вчених-біомедиків до участі в програмах створення біологічної зброї як 

частина патріотичного обов'язку; 

Е. Готовність науковців використовувати зацікавленість держави у біологічній зброї і 

таким чином залучати додаткове фінансування досліджень; 

Ж. Той факт, що інші галузі науки (наприклад фізика і хімія) вже широко 

використовуються для створення наступальної зброї, і біологія нічим від них не 

відрізняється; 

З. Впевненість у тому, що війни не мають правил і можна застосовувати будь-які види 

зброї. 
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Друга практична вправа 

Інструкції 

 У Главі 3 показана участь вчених-біомедиків у кампанії проти біологічної зброї. 

 Прочитайте фрагмент тексту і визначте, який варіант ви, як група науковців, 

могли б застосувати для врегулювання ситуації, наведеної в сценарії. Ви повинні 

обґрунтувати Вашу  відповідь. 

Термін біологічний контроль («біоконтроль») стосується вдосконалення і використання природних 

патогенних мікроорганізмів і комах для захисту сільськогосподарських культур від хвороб, викликаних 

патогенними агентами, і хвороб, що викликаються або передаються комахами. Ця методика 

використовується для боротьби з бур’янами у сільському господарстві. Вона розроблена і застосовується 

в мирних цілях за згодою фермерів і місцевої влади. 

У складі групи науковців, що працюють над розробкою новітніх засобів «біоконтролю», Ви 

стикаєтеся з грибком, який вражає дерева коки – рослини, що використовується для 

виробництва кокаїну. Після публікації вашого дослідження, Ви дізнаєтеся, що військові 

вашої країни скористалися вашими даними для розробки методу масового виробництва 

грибка з подальшим застосуванням його для знищення плантацій коки на території сусідньої 

країни, щоб скоротити виробництво і розповсюдження заборонених наркотиків. Операція 

проводиться без згоди уряду країни-жертви. Крім того, Вам  починають надходити 

повідомлення про згубні наслідки використання грибка для навколишнього середовища, 

ґрунту, і здоров'я людей. Ви відчуваєте моральний обов’язок розпочати активні дії. Якими б 

могли бути Ваші дії? 

Підказки: 

 Що б змусило Вас відчути відповідальність? 

 Як би Ви перевірили інформацію, з якою стикнулися? 

 До кого б Ви звернулися і які аргументи б наводили у цьому конкретному випадку? 

 Яку стратегію Ви б використали для того, для інформування про Вашу  стурбованість 

максимально можливу кількість людей, і ефективного доведення інформації до всіх 

залучених сторін? 

 Які механізми слід використовувати для підвищення рівня обізнаності з проблемами і 

заохочення інших вживати заходів? 

 Як би Ви намагалися достукатися до науковців, які скептично ставляться до можливого 

успіху вашої кампанії?  
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Глава 4: Дослідження ризиків біотероризму 

Основні навчальні цілі 

i. Зрозуміти ризик біотероризму в контексті прогресу медико-біологічних наук; 

ii. Розробити оцінку необхідності інформування науковців про ризики біотероризму; 

iii. Зрозуміти, яким чином науковці можуть відігравати певну роль у захисті результатів 

власної роботи від використання їх не за призначенням зі зловмисною метою. 

Тест визначення індивідуальної/групової готовності 

 На основі інформації з Глави 4, дайте відповідь на запитання. Можна вибрати 

лише один варіант. 

 Загальна кількість балів: 20. 

1. Загальноприйнятна відмінність між біотероризмом і біозлочинами? 

а) Рівень кваліфікації, необхідний для вчинення актів. 

б) Вид зброї, що застосовується. 

в) Мотивація, яка лежить в основі. 

г) Кількість залучених осіб. 

2. Згідно з Главою 4, біотерористична атака 

а) завжди передбачає створення складних видів біологічної зброї. 

б) відповідно до визначення є актом з великою кількістю жертв. 

в) повинна мати смертельні наслідки, щоб бути ефективною. 

г) може мати значний психологічний вплив. 

3. Яке твердження про «Амерітракс» є ХИБНИМ? 

а) Це був перший випадок використання збудника сибірки для біотерористичної атаки. 

б) Необхідно було докласти значних зусиль для ліквідації наслідків та забезпечення 

знезараження, вартістю 320 млн доларів. 

в) Випадок привернув увагу до «внутрішньої загрози». 

г) Початкові припущення вказували на Аль-Каїду, як на основного винуватця цього 

злочину. 

4. Приховані знання 

а) легко шифруються. 

б) важко передаються. 

в) є незначним чинником при створенні біологічної зброї. 

г) відсутні в синтетичній біології. 

5. Яке твердження НАЙКРАЩЕ характеризує ризики біотероризму, представлені в 

Главі 4? 

а) Враховуючи історичний досвід, біотероризм є непривабливим явищем. 

б) Враховуючи досягнення в галузі науки і техніки, вчинити біотерористичну атаку 

досить легко. 
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в) Масові жертви у випадках біотероризму можливі, але малоймовірні. 

г) Розширення доступу до матеріалів і поширення досвіду може підвищити ризик 

дрібних біотерористичних атак. 
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Перша практична вправа 

Інструкції 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

 Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращий, на Вашу  

думку, варіант і обґрунтування, чому Ви вибрали саме цей варіант, критерії 

вашого вибору, або позиції, які Ви враховували під час прийняття рішення. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші відповіді згідно з 

вказівками. 

На основі інформації Глави 4, який з наступних варіантів якнайкраще характеризує 

потенціальну загрозу біотероризму: 

А. Загроза перебільшена; потенціал медико-біологічних наук у контексті нецільового 

використання результатів досліджень недержавними суб'єктами дуже обмежений; 

Б. Розробка/придбання навіть дуже недосконалої і простої біологічної зброї є дуже 

складною процедурою, причому її ефективність не гарантується; 

В. Бар'єр прихованого знання означає, що потенційні біотерористи завжди стикаються з 

перешкодами у використанні нових технологій для заподіяння шкоди, незалежно від 

того, наскільки розвиненою є технологія; 

Г. У той час як акти біотероризму з залученням високих технологій на цьому етапі 

малоймовірні, ризик «недорогих» атак з використанням недосконалої зброї є реальним і 

таким, що вимагає здійснення контрзаходів; 

Д. Можливі джерела біотерористичних атак відомі і зрозумілі, тому досить легко 

передбачити і оцінити ризик застосування патогенів і/або токсинів для заподіяння 

шкоди 

Е. Науковці, які працюють у лабораторіях з високим рівнем біобезпеки та доступом до 

небезпечних патогенів, є на сьогодні найбільшою загрозою в контексті 

біотерористичних атак; 

Ж. Синтетична біологія на сьогодні є найбільшою біотерористичною загрозою, оскільки 

вона дозволяє потенційним біотерористам швидко і дешево створювати біологічну 

зброю без використання складного обладнання; 

З. Новітні технології можуть бути легко використані з терористичною метою навіть 

особами без відповідного наукового досвіду.  
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Друга практична вправа 

Інструкції 

 У Главі 4 розглянуто потенційна загроза біотероризму і наведено приклади 

останніх біотерактів, у тому числі з застосуванням листів з сибіркою 2001 року. 

 Хоча їх і не можна вважати актами з великою кількістю жертв, напади із 

використанням листів з сибіркою посіяли величезну паніку і страх, що призвело 

до використання десятків тисяч доз антибіотиків і значних витрат на 

знезараження. 

 Прочитайте сценарій, виконайте завдання і підготуйте звіт для аудиторії. 

Ваша група формує комітет з біобезпеки в науково-дослідному центрі з високим рівнем 

біобезпеки, де працюють з небезпечними патогенами, такими як збудники сибірки, чуми і Q-

лихоманки. Беручи до уваги атаки з використанням спор збудника сибірки, Вам  доручено 

розглянути внутрішню політику біозахисту для того, щоб забезпечити наявність відповідних 

правил і процедур для зниження ризиків біотероризму. Запропонуйте принаймні три заходи, 

які могли б сприяти підвищенню рівня біозахисту в межах об'єкта і запобіганню потенційних 

зловживань збудниками. Обміркуйте, як би Ви посприяли дотриманню нових правил роботи 

на об'єкті вченими-біомедиками. 

Підказки: 

 Які проблеми біозахисту можуть виникати на об'єктах з високим рівнем біобезпеки? 

 Як можна вирішити питання «внутрішньої загрози»? 

 Яким чином Ви гарантуватимете, що запропоновані Вами заходи не матимуть 

негативного впливу на науково-дослідну роботу в установі? 

 Яку стратегію поширення нової політики серед ваших колег Ви б застосовували? 

 Як би Ви забезпечили дотримання нових правил? 
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Глава 5: Біозахист у контексті природних спалахів захворювань 

Основні навчальні цілі 

i. Зрозуміти потенціальні загрози для біологічного захисту, що виникають через природні 

спалахи захворювань. 

ii. Зрозуміти, як боротися з такими загрозами. 

iii. Провести оцінку потенційних загроз для біологічного захисту, що виникають під час 

природних спалахів захворювань, і можливої ролі наукової спільноти у запобіганні 

таких загроз. 

Тест визначення індивідуальної/групової готовності 

Інструкції 

 На основі матеріалів Глави 5, дайте відповідь на запитання. Можна вибрати лише 

один варіант. 

 Загальна кількість балів: 20 

1. Згідно з Главою 5, яке з наступних тверджень про спалахи захворювань є хибним? 

а) Вони характеризуються надмірною кількістю випадків захворювань у порівнянні з 

тією, яку зазвичай можна очікувати в певному регіоні в певний період. 

б) Вони можуть розповсюджуватися у глобальному масштабі шляхом авіа перельотів і 

торгівлі. 

в) Їх кількість значно збільшилася за останні 60 років. 

г) Більшість з них були спричинені патогенами, що викликають занепокоєння через їх 

можливе застосування біотерористами. 

2. Згідно з Главою 5, потенційна загроза в контексті біозахисту, що виникає через 

природні спалахи захворювань? 

а) перебільшена, тому що досі жодна група/особа ніколи не намагалась отримати 

біологічні матеріали під час спалаху хвороб. 

б) посилена через те, що люди, які мають законний доступ до визначених установ/ 

зразків, можуть використовувати його для незаконної діяльності. 

в) висока, оскільки біологічні агенти легко перетворюються в зброю одразу після 

отримання. 

г) висока, тому що виділення агенту з природного середовища не вимагає значних 

технічних знань. 

3. Вивчення спалаху Еболи 2014/2015 років у Західній Африці, наведене у Главі 5, 

показало, що  

а) можливі ризики для біозахисту не обмежуються спробами навмисного придбання 

зразків. 

б) ймовірність неправильного поводження зі зразками патогенів низька. 

в) можна використати вірус як зброю без значних технічних знань. 

г) групи реагування належним чином навчені методикам і біобезпеки, і біозахисту. 
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4. Відповідно до Глави 5, заходи з біозахисту, які реалізуються під час спалаху епідемії 

мають 

а) базуватися на чинних міжнародних рекомендаціях, які застосовуються для 

консультування груп реагування для управління ризиками в сфері біозахисту під час 

спалахів захворювань. 

б) стосуватися лише найкритичніших питань, визначених міжнародними 

консультантами. 

в) бути адаптованими до місцевих культурних особливостей. 

г) походити на традиційні заходи безпеки з доведеною ефективністю. 

5. Відповідно до Глави 5, яке з наступних тверджень про спільну боротьбу з епідеміями 

є ВІРНИМ? 

а) Крім Всесвітньої організації охорони здоров'я, жоден інший міжнародний 

інструмент/жодна організація не залучений/а до роботи з розбудови потенціалу 

реагування на епідемії. 

б) Підвищення рівнів інформованості про біозахист та професійної компетентності 

серед медиків, що практикують, і місцевих громад може підвищити їх ефективність. 

в) Завищення загрози біотероризму під час епідемій відіграє позитивну роль і сприяє 

підвищенню пильності суспільства і його більш активній участі в заходах 

реагування. 

г) Роль місцевих асоціацій з біобезпеки та інших неурядових установ у заходах 

реагування обмежена. 
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Перша практична вправа 

Інструкції 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

 Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращий, на Вашу  

думку, варіант і обґрунтування, чому Ви вибрали саме цей варіант, критерії 

вашого вибору, або позиції, які Ви враховували під час прийняття рішення. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші відповіді згідно з 

вказівками. 

На основі інформації з Глави 5, яку проблему зі списку можна вважати найбільш значущою в 

контексті біозахисту під час значних епідемій інфекційних хвороб: 

А. Велика кількість людей, що мають доступ до зразків та іншого біологічного матеріалу; 

Б. Відсутність системи попереднього відбору під час найму персоналу; 

В. Ризик громадських заворушень і потенційна шкода для об'єктів і устаткування, що 

використовується для надання медичної допомоги; 

Г. Недостатня обізнаність з проблемами біозахисту медичних та громадських працівників; 

Д. Можлива відсутність належного лабораторного обладнання для зберігання та обробки 

зразків та інших біологічних матеріалів;  

Е. Ризик випадкової крадіжки зразків, навіть якщо вони не є головною метою злочинців; 

Ж. Ризик втечі хворого пацієнта зі спеціальної карантинної зони; 

З. Недостатня поінформованість місцевого населення про епідемії хвороб і належні 

вимоги до лікування пацієнтів. 
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Друга практична вправа 

Інструкції 

 У Главі 5 розглянуто потенційні ризики для системи біозахисту під час 

надзвичайних ситуації у сфері охорони здоров'я і запропоновано можливі заходи, 

яких необхідно вжити для запобігання таких ризиків. 

 Прочитайте сценарій, виконайте завдання і підготуйте звіт для аудиторії. 

Ваша група направлено до епіцентру епідемії в густонаселеному ізольованому сільському 

районі з обмеженою медичною інфраструктурою. Хвороба не є високо трансмісивною, але 

смертність висока. Оскільки епідемія вже поширилася через кордони, вразивши кілька країн, 

існує високий ризик її подальшого розповсюдження в інших регіонах. Ваша група отримала 

завдання розробити план дій з біозахисту в країні, яка найбільш постраждала від епідемії. Ви 

повинні запропонувати принаймні три заходи з біозахисту, які підходять для місцевих умов, 

і бути готовими пояснити місцевим медичним та соціальним працівникам, чому необхідні 

певні процедури і чому важливо строго їх дотримуватися. 

Підказки: 

 Які потенційні ризики в контексті біозахисту існують і яким чином план дій з 

біозахисту може допомогти запобігти їм? 

 Які практичні підходи можна використовувати, щоб гарантувати, що надзвичайні 

події в системі охорони здоров’я (епідемії) не використовуються у зловмисних цілях? 

 Які стратегії необхідно застосовувати, щоб медичні працівники гарантовано 

зрозуміли важливість біозахисту? 

 Як Ви ставитись до твердження про те, що біозахист не є таким важливим, як 

збереження життя людей і, отже, не заслуговує на увагу? 

 Що потрібно зробити, щоб запропоновані вами заходи не відвертали б увагу від 

боротьби з епідемією? 
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Глава 6: Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї та 

роль вчених 

Основні навчальні цілі 

i. Зрозуміти актуальність Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї для 

біомедичної практики; 

ii. Дізнатися сильні і слабкі сторони Конвенції; 

iii. Зрозуміти, що науковці можуть зробити свій внесок у зміцнення Конвенції. 

Тест визначення індивідуальної/групової готовності 

Інструкції 

 За матеріалами Глави 6, дайте відповідь на запитання. Можна вибрати лише один 

варіант. 

 Загальна кількість балів: 20. 

1. Женевський протокол 1925 року 

а) забороняє використання хімічної і біологічної зброї під час війни. 

б) не є угодою, що зобов’язує. 

в) є обов’язковим лише для тих держав, які його ратифікували. 

г) забороняє володіння біологічною зброєю. 

2. Які з наступних чинників НЕ враховувались під час переговорів 1975 року в рамках 

Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї (КБТЗ)? 

а) Використання дефоліанту «Ейджент оранж» американськими військами під час 

війни у В'єтнамі. 

б) Підозри, що декілька держав володіють біологічною зброєю. 

в) Занепокоєння з приводу безпеки запасів біологічної зброї. 

г) Відсутність згоди щодо поширення міжнародних заходів контролю озброєнь на 

ядерну зброю. 

3. Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї 

а) містить положення про верифікацію дотримання умов. 

б) забороняє будь-яку роботу з певними патогенами, які можуть бути використані для 

розробки біологічної зброї. 

в) змодельована на основі іншого багатостороннього договору, переговори про який 

велися кількома роками раніше. 

г) Дозволяє державам-учасницям зберегти біологічну зброю, створену до приєднання 

до Конвенції, за умов її безпечного зберігання. 

4. Яке з тверджень про заходи з розбудови довіри (CBMs) є ХИБНИМ? 

а) Кількість держав, які беруть участь у щорічному обміні щодо заходів CBM, мала. 

б) CBM забезпечують лише інформацію про діяльність, пов'язану з розробкою 

біологічної зброї. 
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в) Всі об'єкти з високим рівнем біобезпеки, розташовані на території держав-учасниць 

Конвенції, мають бути охоплені CBM. 

г) Держави-учасниці зобов'язані надавати інформацію про установи із виробництва 

вакцин. 

5. Яке твердження НАЙКРАЩЕ характеризує стан Конвенції напередодні Восьмої 

Оглядової конференції, запланованої на 2016 рік? 

а) Конвенція є несуттєвою з огляду на швидкий розвиток біотехнології. 

б) Оскільки умови Конвенції повністю виконані, вона є занадто слабкою для того, щоб 

гарантувати те, що медико-біологічні науки не будуть використовуватися зі 

зловмисною метою. 

в) Конвенції має універсальне членство. 

г) Її реалізація підкріплена спільними зусиллями держав-учасниць і громадянського 

суспільства. 
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Перша практична вправа 

Інструкції 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

 Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращий, на Вашу  

думку, варіант і обґрунтування, чому Ви вибрали саме цей варіант, критерії 

вашого вибору, або позиції, які Ви враховували під час прийняття рішення. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші відповіді згідно з 

вказівками. 

Використовуючи інформацію Глави 6, яке з перерахованих нижче проблемних питань 

Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї є основним у XXI-му столітті? 

А. Виникнення нових загроз (наприклад біотероризму) нівелює важливість Конвенції як 

засобу зміцнення міжнародної безпеки; 

Б. Необхідність гарантувати, що біотехнологія, яка швидко розвивається, не буде 

використовуватися в майбутньому для розробки біологічної зброї; 

В. Той факт, що лише обмежена кількість держав-учасниць надає щорічні звіти з 

виконання заходів розбудови довіри; 

Г. Той факт, що деякі країни досі не ратифікували Конвенцію; 

Д. Знищення всіх запасів біологічної зброї, створеної під час холодної війни; 

Е. Відсутність механізму верифікації, що унеможливлює дотримання державами умов 

Конвенції; 

Ж. Необхідність поновлення розробки протоколу, що має юридичну силу; 

З. Необхідність злиття Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї з Конвенцією 

про заборону хімічної зброї, як передбачалось наприкінці 1960-х років. 
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Друга практична вправа 

Інструкції 

 У Главі 6 описано еволюцію Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї, 

її сильні і слабкі сторони. 

 Прочитайте сценарій, виконайте завдання і підготуйте звіт для аудиторії. 

Ваша група отримала завдання перевірити текст Конвенції про заборону біологічної і 

токсинної зброї для того, щоб підвищити її ефективність. Ґрунтуючись на первинному тексті 

Конвенції та інформації з Глави 6, розробіть короткий огляд ключових елементів Конвенції, 

які, за ідеальних умов, могли б стати адекватним і ефективним механізмом вирішення 

проблеми біологічної зброї. 

Підказки: 

 Які зміни, на Вашу  думку, необхідні для усунення недоліків Конвенції? 

 Яким чином можна реалізувати ці зміни (наприклад, виявити основні суб’єкти, 

зацікавлені в процесі реалізації Конвенції, та їх ролі)? 

 Чи існують елементи Конвенції, які не повинні змінюватися за жодних обставин? 

 Які додаткові механізми можуть бути застосовані для сприяння і забезпечення 

реалізації Конвенції на міжнародному рівні? 
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Глава 7: Система запобігання 

Основні навчальні цілі 

i. Зрозуміти, як концепція «системи запобігання» співвідноситься з медико-біологічною 

практикою; 

ii. Зрозуміти ключові елементи системи; 

iii. Ознайомитися з вимогами до «системи запобігання» для боротьби з загрозами в 

контексті біологічного захисту. 

Тест визначення індивідуальної/групової готовності 

Інструкції 

 Ґрунтуючись на інформації про систему запобігання з Глави 7, заповніть 

Таблицю. Розподіліть різні політики, ініціативи і регламенти за категоріями, які 

характеризують їх найкращим чином. Деякі позиції можуть потрапити до кількох 

категорій. У цих випадках, зазначте їх в усіх відповідних елементах таблиці.  

 Загальна кількість балів: 20 (кожна правильна відповідь оцінюється в 0,8 бала). 

Таблиця 

СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ 

Міжнародні 

заборони 

Контроль за 

поводженням, 

зберіганням і 

експортом 

Лабораторна 

біобезпека 

Виявлення і 

профілактика 

захворювань 

Реагування Готовність 
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Список елементів: 

1. Картахенський протокол з біобезпеки (Конвенція про біологічне різноманіття) 

2. Рамкова програма стратегічних дій Всесвітньої організації охорони здоров'я на 2012-

2016-тий роки з управління лабораторними біоризиками 

3. Женевський протокол 1925 року 

4. Система запобігання надзвичайним ситуаціям Продовольчої і сільськогосподарської 

організації ООН  

5. Ініціатива зелених митниць  

6. Центри передового досвіду з контролю ХБРЯ речовин Європейського союзу 

7. Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї 

8. Стратегія зниження біологічної загрози МЕБ 

9. Програма захисту глобального здоров'я 

10. Механізм Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з розслідування 

випадків підозр у застосуванні хімічної і біологічної зброї 

11. Інструментарій з біозахисту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН  

12. Резолюція 1540 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй 

13. Міжнародні медико-санітарні правила 

14. Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення 

15. Угода робочої групи Європейського комітету зі стандартизації «Управління 

лабораторними біоризиками» 

16. Ініціатива з безпеки здоров'я населення світу 

17. Австралійська група 
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Перша практична вправа 

Інструкції 

 У Главі 7 розглянуто концепції «системи запобігання» та її складові частини. 

 Ви повинні прочитати наведену нижче інформацію і скласти список всіх 

національних і міжнародних правил, положень, політик і директив, які Ви 

вважаєте доречно застосовувати у дослідженні, представленому в сценарії. 

 Ви повинні обґрунтувати ваш вибір. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно якомога ширше розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші 

відповіді згідно з вказівками. 

Ваша дослідницька група подає на фінансування проект спільно з закордонною біомедичною 

групою. Країна, в якій знаходяться Ваші потенційні партнери, не є державою-учасницею 

Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї, або Картахенського протоколу 

Конвенції про біологічне різноманіття. Ваша країна є членом Австралійської групи. Проект 

передбачає проведення експериментів з особливо небезпечними патогенами, ці 

експерименти можуть проводитися тільки в умовах лабораторій з високим рівнем 

біобезпеки. Щоб забезпечити низькі накладні витрати під час виконання проекту, Вам  

необхідно обмінюватися зразками поштою і підтримувати зв'язок за допомогою он-лайн 

конференцій і електронних листів. Дослідження є частиною глобальної системи боротьби з 

інфекційними захворюваннями, і Вам  за необхідне буде якнайширше розповсюджувати його 

результати. 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 
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Друга практична вправа 

Інструкції 

 На основі інформації з Глави 7, розробіть систему запобігання з ключовими 

політиками, правилами, нормами і принципами, що застосовуються у Вашій 

країні. 

 Презентуйте свої результати аудиторії. 

Підказки:  

 Членами яких міжнародних та регіональних угод і договорів є ваша країна і як вони 

реалізуються на національному рівні? 

 Які аспекти медико-біологічних досліджень регулюються у Вашій країні? 

 Які базові принципи і політики використовуються у Вашій країні? 

 Чи є ваша країна членом будь-якої міжнародної/регіональної рамкової ініціативи з тих, 

що зазначені в Главі 7? 
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Глава 8: Проблема подвійного використання та відповідальність 

науки 

Основні навчальні цілі 

i. Зрозуміти концепцію «подвійного використання», оскільки вона є актуальною в 

контексті прогресу медико-біологічних наук; 

ii. Зрозуміти необхідність діалогу між науковою і службами безпеки; 

iii. Дізнатися шляхи, за допомогою яких науковці можуть сприяти обговоренню проблем 

подвійного використання і біологічного захисту; 

iv. Зрозуміти необхідність розширення концепції відповідальної науки, яка включає 

аспекти подвійного використання і біозахисту; 

Тест визначення індивідуальної/групової готовності 

Інструкції 

 На основі інформації з Глави 8 дайте відповідь на запитання. Можна вибрати 

лише один варіант. 

 Загальна кількість балів: 20. 

1. Яке твердження про тлумачення «подвійного використання» є ВІРНИМ згідно з 

Главою 8? 

а) Традиційно термін «подвійне використання» стосується ризику використання нових 

наукових досягнень зі зловмисними намірами. 

б) Тлумачення не змінилося після теракту 9/11 і атак з використанням листів зі спорами 

сибірської виразки. 

в) Відповідно до Звіту комітету Фінка, термін «подвійне використання» є 

ненормативним і вільним від ціннісних суджень. 

г) Термін спочатку охоплював технології, які мали як цивільне, так і військове 

призначення. 

2. Відповідно до Звіту комітету Фінка, 

а) чинні національні та міжнародні директиви, що регулюють проведення 

фундаментальних досліджень, не гарантували фізичної безпеки і не запобігали 

контактам зі збудниками. 

б) жодного національного або міжнародного органу з оцінки ризиків, пов'язаних з 

потенційним зловживання результатами запропонованих досліджень, не існувало. 

в) додаткові заходи регулювання є найбільш ефективним шляхом вирішення дилеми 

«подвійного використання». 

г) самоуправління біомедичною спільнотою не могло допомогти вирішити дилему 

«подвійного використання». 

3. Яке з наведених тверджень, відповідно до Глави 8, є ХИБНИМ? 
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а) Кілька професійних і наукових товариств розробили етичні кодекси/кодекси 

поведінки для запобігання використання медико-біологічних знань і матеріалів для 

заподіяння шкоди. 

б) У Звіті комітету Фінка визначені сім категорій експериментів, що викликають 

занепокоєння, і потребують додаткового вивчення до початку фактичних робіт. 

в) Крім США та Великої Британії, жодна інша країна не підтримує кодекси поведінки. 

г) У рамках Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї обговорили 

залучення вчених-біомедиків до заходів, пов’язаних з біозахистом і питаннями 

«подвійного використання». 

4. Звіт комітету Лемона-Релмана 

а) наполягає на тому, що все біомедичні дослідження мають бути проаналізовані для 

виявлення можливості їх подвійного використання. 

б) рекомендує створити в США Національну консультативну наукову раду з біозахисту 

(NSABB). 

в) є єдиним авторитетним звітом, що пов'язує дослідження нейронаук з можливим 

використанням їх результатів у військовій сфері. 

г) зосереджений на виявленні мікробіологічних та вірусологічних експериментів, що 

викликають занепокоєння. 

5. Яке твердження НАЙКРАЩЕ узагальнює головну проблему на шляху розширення 

діалогу між науковцями-біомедиками і спільнотою, пов’язаною з безпекою? 

а) Спільнота, пов’язана з безпекою, прагне покладатися на вигадані сценарії 

біотерористичних атак, і, таким чином, перебільшує потенційні ризики. 

б) Незрозуміло, як приховані знання впливають на біомедичні дослідження і 

можливість нецільового використання їх результатів. 

в) Спільнота, пов’язана з безпекою, не дуже зацікавлена у взаємодії з біомедичною 

спільнотою. 

г) Проблеми, що пов’язані з подвійним використанням та біозахистом, не достатньо 

висвітлювалися під час підготовки фахівців-біомедиків.  
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Перша практична вправа 

Інструкції 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

 Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращий, на Вашу  

думку, варіант і обґрунтування, чому Ви вибрали саме цей варіант, критерії 

вашого вибору, або позиції, які Ви враховували під час прийняття рішення. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші відповіді згідно з 

вказівками. 

На основі інформації з Глави 8, який з варіантів найкраще пояснює низький рівень залучення 

вчених-біомедиків до проблем біозахисту і подвійного використання протягом останніх 

десяти років, попри наявність великої кількості публікацій з цього приводу, наприклад, 

таких, як матеріали, видані Національною академією наук США і Королівським науковим 

товариством Великої Британії? 

А. Вчені-біомедики ніколи не брали участь у дискусії про більш широкі соціальні, етичні і 

пов’язані з безпекою наслідки їх роботи. 

Б. Науковцям немає потреби брати участь в обговоренні питань біозахисту: науковці 

насамперед повинні займатися наукою; рішення, що стосуються нагляду за біомедичної 

галуззю, повинні прийматися урядами. 

В. Біозахист не стосується медико-біологічних наук; він стосується гіпотетичних 

сценаріїв-катастроф, які спотворюють науку і прагнуть поширювати паніку серед 

населення. 

Г. Більшість біомедичної спільноти добре обізнана з біозахистом, але не поділяє 

стурбованість спільноти, пов’язаної з безпекою. 

Д. У більшості дискусій про біозахист домінує спільнота, пов’язана з безпекою, і 

навмисно виключає з них вчених-біомедиків. 

Е. Вченим-біомедикам дуже важко займатися питаннями біозахисту, оскільки практично 

не існує жодних формальних механізмів, які могли б сприяти організації взаємодії в 

контексті безпеки. 

Ж. Вчені-біомедики зрідка стикаються з проблемами біозахисту під час навчання. 

З. Біозахист не має жодного значення для більшості вчених-біомедиків, оскільки він 

стосується лише незначного числа досліджень особливо небезпечних патогенів. 
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Друга практична вправа 

Інструкції 

 У Главі 8 описується проблема недостатнього залучення вчених-біомедиків до 

проблем біозахисту. У цій главі також наголошується на необхідності 

пожвавлення діалогу між біомедичною спільнотою та спільнотою, пов’язаною з 

безпекою. 

 Прочитайте сценарій, виконайте завдання і презентуйте свої результати аудиторії. 

Вашу групу призначено робочою групою з біозахисту у вашому закладі. Одне з ваших 

завдань – розробка і впровадження кодексу поведінки в контексті біозахисту. Ви повинні 

підготувати як кодекс, так і план дій для впровадження кодексу у вашому закладі. 

Підказки: 

 Які мета, обсяг, ключові ідеї, а також завдання кодексу? 

 Хто є цільовою аудиторією? 

 Які ключові обов'язки вчених-біомедиків у контексті біозахисту має охопити кодекс і 

як вони корелюють з дослідницькими практиками? 

 Яких заходів слід вжити для виконання цих обов'язків і гарантування належного 

управління ризиками біозахисту? 

Визначте також: 

 Яким чином буде впроваджуватися кодекс? 

 Як би Ви забезпечили дотримання кодексу? 

 Як би Ви переконували ваших колег у тому, що кодекс слугуватиме їх інтересам і не 

буде додатковим бюрократичним навантаженням? 
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Глава 9: Конвергенція хімії та біології, ризики для захисту і роль 

промисловості 

Основні навчальні цілі 

i. Зрозуміти проблеми захисту, що виникають з конвергенції хімії та біології, і як вони 

впливають на конвенції про заборону біологічної, токсинної та хімічної зброї; 

ii. Зрозуміти сильні і слабкі сторони конвенцій у контексті прогресу хімічних і 

біологічних наук; 

iii. Зрозуміти, як промисловість може сприяти зміцненню конвенцій про заборону 

біологічної, токсинної та хімічної зброї; 

Тест визначення індивідуальної і групової готовності 

Інструкції 

 На основі матеріалів Глави 9, заповніть таблицю, зазначаючи особливості 

Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї і Конвенції про заборону 

хімічної зброї для кожної категорії. 

 Загальна кількість балів: 20 (кожна правильна відповідь оцінюється в 1,4 бала). 

Таблиця 

Категорія 

Конвенція проз заборону 

біологічної і токсинної 

зброї 

Конвенція про заборону 

хімічної зброї 

Предмет (тобто, що 

заборонено) 

  

Установа, що реалізує 
  

Верифікація 
  

Матеріали/результати 
  

Огляд досягнень науки і 

технології 

  

Огляд прогресу реалізації 

  

Залучення промисловості 
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Перша практична вправа 

Інструкції 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

 Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращий, на Вашу  

думку, варіант і обґрунтування, чому Ви вибрали саме цей варіант, критерії 

вашого вибору, або позиції, які Ви враховували під час прийняття рішення. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші відповіді згідно з 

вказівками. 

На основі матеріалів Глави 9, який з наступних аспектів конвергенції біології та хімії є 

найбільш значущою проблемою для теперішнього міжнародного режиму заборони 

біологічної і хімічної зброї: 

А. Конвергенція створює нові галузі досліджень, які не підпадають ані під Конвенцію про 

заборону біологічної і токсинної зброї, ані під Конвенцію про заборону хімічної зброї. 

Б. Біологія поступово еволюціонує від описової до прогностичної дисципліни, 

пропонуючи широкий спектр інструментів, які можуть використовуватися для 

створення організмів з заданими властивостями. 

В. Все більше і більше компаній у всьому світі застосовують хімічні і біологічні процеси в 

промисловому виробництві. 

Г. Прискорення поширення спеціальних знань і зниження вимог до кваліфікації дозволяє 

великій кількості науковців проводити передові дослідження в глобальному масштабі, 

що призводить до більш інтенсивної міжнародної співпраці. 

Д. На політичному рівні важко оцінити реальний вплив конвергенції на хімічне і 

біологічне роззброєння і те, як найкраще використовувати її для гарантування 

дотримання міжнародних заборон. 

Е. Регулювання з гори до низу у випадку конвергенції не є достатнім для запобігання 

нецільового використання відповідних знань і матеріалів з метою завдання шкоди. 

Ж. Відсутній тісний взаємозв'язок між фармацевтичною промисловістю і Конвенцією про 

заборону біологічної і токсинної зброї. 

З. Управління конвергенцією біології та хімії не може бути ефективним, оскільки 

зберігаються окремі режими міжнародної заборони хімічної і біологічної зброї. 
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Друга практична вправа 

Інструкції 

 У Главі 9 розглянуто ризики і переваги конвергенції хімії і біології. 

 У ньому також описується роль хімічної промисловості в розвитку і дотриманні 

режиму Конвенції про заборону хімічної зброї. 

 Прочитайте сценарій, виконайте завдання і підготуйте звіт для аудиторії. 

Ви і члени вашої групи є керівниками різних біотехнологічних і фармацевтичних компаній. 

Ви захоплені швидким прогресом науки і техніки і переконані в тому, що конвергенція хімії 

та біології має значний потенціал для інновацій і отримання прибутку. У той же час, Ви 

знайомі зі звітами і літературою про потенційні ризики нових досягнень науки і технологій 

та добре обізнані з руйнівними наслідками для вашої компанії можливих випадкових або 

навмисних інцидентів з біологічними матеріалами. Тому Ви хочете переконатися в тому, що 

у вашому розпорядженні є певні заходи зниження ризиків у контексті біологічного захисту. 

Ви проконсультувалися з колегами і разом вирішили скликати нараду для обговорення 

порядку дій для вирішення цієї проблеми. Метою зустрічі є розробка стратегії і 

рекомендованих заходів, яких можуть вжити компанії для посилення біологічного захисту. 

Якими можуть бути ключові елементи цієї стратегії і яких заходів Ви б порадили вжити? 

Підказки: 

 Який обсяг проблем Ви намагаєтесь вирішити? 

 Які міжнародні та національні регламенти можуть впливати на процес? 

 Чи звернулися б Ви за консультаціями до інших зацікавлених сторін, і якщо так, то до 

кого? 

 Які уроки Ви б винесли з вивчення досвіду залучення хімічної промисловості до 

переговорів у рамках Конвенції про заборону хімічної зброї? 

 Як слід впроваджувати нову стратегію? Яких заходів на рівні установи слід вживати 

задля забезпечення прийняття нових методів? 

 Як би Ви забезпечили належний рівень поінформованості ваших співробітників про 

нові заходи і відповідний рівень підготовки для їх реалізації? 

 Яким чином Ви б знайомили інші компанії з вашою стратегію? 
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Глава 10: Міжнародні й національні наукові організації та 

біологічний захист 

Основні навчальні цілі 

i. Зрозуміти, що наукові організації можуть зробити свій внесок у покращення 

біологічного захисту; 

ii. Ознайомити зі способами за допомогою яких науковці, через свої національні та 

міжнародні організації, можуть брати участь у Конвенції про заборону біологічної і 

токсинної зброї. 

Тест визначення індивідуальної/групової готовності 

Інструкції 

 На основі матеріалів Глави 10, дайте відповідь на запитання. Можна вибрати 

лише один варіант. 

 Загальна кількість балів: 20. 

1. Яке твердження про кодекси поведінки є ХИБНИМ відповідно до Глави 10? 

а) Вони кілька разів обговорювалися в рамках Конвенції про заборону біологічної і 

токсинної зброї. 

б) Кілька національних академій наук та професійних спільнот розробили кодекси 

поведінки, що стосуються біозахисту. 

в) Перший універсальний кодекс поведінки із біозахисту для вчених-біомедиків був 

виданий у 2005 році. 

г) Науковці брали активну участь у розробці кодексів поведінки. 

2. Заява Глобальної мережі академій наук (IAP) про біозахист  

а) не стосується Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї. 

б) стверджує, що вчені-біомедики не повинні відповідати за неналежне використання 

результатів їхньої роботи. 

в) надає приклад того, як необхідно структурувати кодекси поведінки. 

г) підкреслює, що всі вчені-біомедики несуть етичну відповідальність у контексті 

біозахисту. 

3. Відповідно до Глави 10, немає жодних ознак того, що 

а) наукові організації докладають значних зусиль для розробки стратегії просування 

біозахисту. 

б) молоді науковці можуть брати участь у роботі наукових організацій і професійних 

органів, і тим самим сприяти формуванню політики. 

в) кодекси поведінки можуть стати важливим інструментом для залучення вчених-

біомедиків до вирішення проблем біозахисту. 

г) кількість викладачів і інструкторів, обізнаних з питань біозахисту і подвійного 

використання, мала. 

4. Навчальні кодекси / кодекси рекомендацій 
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а) містять ідеали, які повинні виконувати практики. 

б) зазвичай, вбудовані у більш широкі системи правового регулювання. 

в) є обов'язковими механізми, які існують у всіх лабораторіях в усьому світу. 

г) часто позначаються як «кодекси поведінки». 

5. Робоча група IAP з біозахисту 

а) провела свою першу міжнародну зустріч присвячену досягненням науки, що 

стосуються Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї у 2011 році. 

б) отримувала натхнення від результатів роботи Міжнародного союзу теоретичної і 

прикладної хімії (IUPAC). 

в) не спромоглася провести авторитетну оцінку наслідків розвитку науки і техніки для 

біологічного захисту і роззброєння. 

г) зіткнулася з серйозними проблемами під час об'єднання вчених-біомедиків через 

різноманітність і роздрібненість цієї галузі. 
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Перша практична вправа 

Інструкції 

Ця вправа передбачає вибір двох варіантів зі списку. 

 Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращий, на Вашу  

думку, варіант і обґрунтування, чому Ви вибрали саме цей варіант, критерії 

вашого вибору, або позиції, які Ви враховували під час прийняття рішення. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші відповіді згідно з 

вказівками. 

Ґрунтуючись на інформації про роль наукових організацій у просуванні біозахисту з Глави 

10, які дві з наведених функцій національних і міжнародних наукових організацій в 

контексті біозахисту є найбільш важливими? 

А. Забезпечення зв'язку і каналів комунікації між наукою і урядом/урядами. 

Б. Забезпечення зв'язку і каналів комунікації між наукою і громадськістю. 

В. Надання експертних консультацій з відповідних питань. 

Г. Сприяння розвиткові норм, що запобігають зловмисному використанню біології. 

Д. Арбітраж дискусій з біозахисту в рамках наукової спільноти і забезпечення остаточних 

рішень. 

Е. Надання політичних рекомендацій з питань біозахисту. 

Ж. Створення широкої платформи для обговорення питань біозахисту шляхом об'єднання 

зусиль експертів з різних дисциплін 

З. Стимулювання дискусій з різних питань біозахисту серед науковців та інших 

зацікавлених сторін. 

  



 

48 

 

Друга практична вправа 

Інструкції 

 У Главі 10 наведені деякі приклади діяльності наукових організацій, що 

спрямована на залучення вчених-біомедиків до проблем біозахисту. 

 Прочитайте сценарій, виконайте завдання і підготуйте звіт для аудиторії. 

Ваша група була обрана до оргкомітету міжнародної зустрічі, завданнями якої є (1) 

визначення подій в галузі науки і технології, що стосуються Конвенції про заборону 

біологічної і токсинної зброї; (2) оцінка їх впливу на Конвенцію; і (3) підготовка 

рекомендацій державам-учасницям Конвенції щодо будь-яких заходів, яких необхідно 

вжити. Підготуйте план з огляду на наступне: 

1. Масштаб зустрічі: кількість учасників, тривалість, місце. 

2. Учасники: критерії відбору учасників (наприклад вік, спеціальність, освіта, досвід роботи 

у галузі біозахисту тощо). Яких кроків Ви б вжили, щоб забезпечити адекватне 

представництво в контексті географії/досвіду/висновків? 

3. Порядок денний: Як Ви переконаєтеся, що порядок денний зустрічі відповідає завданням 

зустрічі, наведеними вище? Які теми будуть розглянуті? Кого б Ви запросили виступити з 

усними доповідями? 

4. Підсумки: Як би Ви підсумували зустрічі? Хто відповідатиме за складання звіту? Як Ви 

забезпечите адекватне зображення підсумків зустрічі в звіті? 

5. Представлення результатів: як би Ви представили результати роботи; кому краще це 

зробити? Яким чином Ви б забезпечили розповсюдження висновків (наприклад, кому 

вони мають бути цікаві і як би Ви донесли інформацію до всіх зацікавлених сторін?) 
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Глава 11: Огляд аспектів розвитку науки й технологій та 

реалізації положень Конвенції про заборону біологічної і 

токсинної зброї 

Основні навчальні цілі 

i. Зрозуміти сильні і слабкі сторони чинних механізмів контролю розвитку науки і 

технологій згідно з Конвенцією про заборону біологічної і токсинної зброї; 

ii. Зрозуміти, яким чином науковці можуть зробити свій внесок у покращення контролю 

розвитку науки і технологій, що стосуються Конвенції про заборону біологічної і 

токсинної зброї 

Тест визначення індивідуальної/групової готовності 

Інструкції 

 На основі матеріалів Глави 11, дайте відповідь на запитання. Можна вибрати 

лише один варіант. 

 Загальна кількість балів: 20. 

1. Основна роль групи підтримки впровадження (ISU) положень КБТЗ: 

а) бути органом з впровадження Конвенції. 

б) контролювати виконання умов КБТЗ. 

в) координувати діяльність громадянського суспільства з підтримки КБТЗ. 

г) надавати адміністративну підтримку і сприяти комунікації між зацікавленими 

сторонами. 

2. Яке твердження про контроль прогресу науки і технології, як частини роботи в 

рамках КБТЗ, є ХИБНИМ? 

а) На оглядових конференціях розвиток науки і технології, зазвичай, розглядається в 

контексті доповнення Статті 1 Конвенції. 

б) Розглядає доповіді, які були підготовлені громадянським суспільством і були 

поширені серед держав-учасниць на Шостій і Сьомий оглядових конференціях. 

в) Значна кількість держав-учасниць надає інформацію про прогрес науки і технологій. 

г) До Сьомої оглядової конференції КБТЗ звіти готувалися один раз на п'ять років. 

3. Які з наступних характеристик НЕ стосуються контролю, який був узгоджений 

державами-учасницями у 2011 році: 

а) досягнення у науці і технології обговорюються щороку в рамках Постійного пункту 

порядку денного. 

б) ISU отримала офіційне завдання підготувати відповідне підґрунтя. 

в) процес контролю структурований за темами. 

г) технічний контроль здійснюється на нарадах експертів КБТЗ. 

4. З 2008 року наради експертів КБТЗ включають 

а) презентацію у формі постерів. 
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б) конкурс робіт. 

в) виступ видатного вченого на відкритті наради. 

г) семінар впродовж дня, присвячений прогресу науки і технологій. 

5. Коли науковці присутні на засіданнях КБТЗ як представники неурядових 

організацій, вони можуть: 

а) спостерігати за громадськими частинами засідань. 

б) робити заяви під час неофіційної сесії. 

в) виступати як гості Ради без попереднього запрошення. 

г) організувати паралельний захід. 
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Перша практична вправа 

Інструкції 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

 Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращий, на Вашу  

думку, варіант і обґрунтування, чому Ви вибрали саме цей варіант, критерії 

вашого вибору, або позиції, які Ви враховували під час прийняття рішення. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші відповіді згідно з 

вказівками. 

На основі матеріалів Глави 11, які пункти з перелічених нижче є головним слабким місцем 

наявних механізмів контролю розвитку науки і технологій у рамках Конвенції про заборону 

біологічної і токсинної зброї: 

А. Науковці не можуть напряму брати участь у нарадах Конвенції, що проводяться в 

рамках міжсесійної програми; 

Б. Група підтримки впровадження відіграє незначну роль у залученні вчених-біомедиків 

до розробки і реалізації положень Конвенції; 

В. Структура міжсесійної програми не дозволяє здійснювати контроль за прогресом науки 

і технології; 

Г. Контроль здійснюється лише один раз на п'ять років під час Оглядових конференцій; 

Д. Контроль прогресу науки і технології неформально обговорюється під час нарад у 

рамках Конвенції; 

Е. Навіть за умови якщо держави-учасниці представляють достатній обсяг інформації у 

рамках контролю прогресу науки і технологій, Група підтримки впровадження не має 

можливості аналізувати її; 

Ж. Незначний відсоток біомедичної спільноти бере участь у роботі і сприяє діяльності в 

рамках Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї; 

З. У Конвенції відсутні формальні структури, за допомогою яких вчені-біомедики можуть 

бути залучені до процесу контролю прогресу науки і технології. 
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Друга практична вправа 

Інструкції 

 У Главі 11 розглянута діяльність Групи підтримки впровадження і її роль у 

контролі досягнень науки і технологій. 

 Вона також містить інформацію про те, яким чином вчені-біомедики можуть 

сприяти процесу. 

 Прочитайте сценарій, виконайте завдання і підготуйте звіт для аудиторії. 

Ваша група була обрана як експертна робоча група, якій доручено оцінювання досягнень 

науки і технологій, що стосуються Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї. Ви 

повинні вибрати одну галузь/розробку/технологію і визначити її потенційні вигоди і ризики 

для Конвенції. Підготуйте принаймні дві рекомендації для держав-учасниць щодо заходів, 

необхідних для роботи з цією розробкою для забезпечення її використання виключно в 

мирних, профілактичних і захисних цілях. 

Підказки: 

 Ваша роль полягає у представленні наукової спільноти в системі прийняття рішень. 

Очікується, що Ви допомагатимете урядовим чиновникам і дипломатам зрозуміти 

можливі ризики та переваги нових біотехнологій і пропонуватиме способи ефективного 

вирішення проблем. 

 Подумайте про Вашу  цільову аудиторію і можливе розуміння нею проблем науки. Як 

би Ви побудували ваш звіт для того, щоб ваша аудиторія повністю зрозуміла ідею, яку 

Ви прагнете донести? 

 Як би Ви забезпечили збалансованість вашої оцінки? 

 Після завершення оцінки подумайте над тим, що необхідно зробити, щоб збалансувати 

і забезпечити потенційні переваги певної розробки у порівнянні з можливими 

ризиками. 

 При розробці вашої пропозиції обміркуйте, чи існує межа, яку наука не може 

перетинати, і якої Ви хотіли б уникнути за всяку ціну. У той же час, обдумайте заходи, 

які дозволять Вам  забезпечити довіру громадськості до наукової спільноти. 
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Глава 12: Створення сталого партнерства між науковими 

спільнотами та правоохоронними органами 

Основні навчальні цілі 

i. Зрозуміти необхідність зміцнення партнерства між правоохоронними органами і 

науковою спільнотою; 

ii. Зрозуміти, як правоохоронні органи та науковці можуть спільно працювати над 

мінімізацією потенційних ризиків у сфері безпеки, що пов’язані з розвитком науки і 

технології; 

iii. Визначити способи, за допомогою яких правоохоронні органи можуть впливати на 

наукову спільноту. 

Тест визначення індивідуальної/групової готовності 

Інструкції 

 На основі матеріалів Глави 12, дайте відповідь на запитання. Можна вибрати 

лише один варіант. 

 Загальна кількість балів: 20. 

1. Що з перерахованого НЕ стосується основних принципів зусиль ФБР стосовно 

біозахисту? 

а) Місія правоохоронних органів є первинною у випадках, що стосуються національної 

безпеки, і вторинною – у випадках, що стосуються наукової спільноти. 

б) Важливо сприяти встановленню партнерських відносин на основі взаєморозуміння і 

довіри. 

в) Реалізовані заходи біологічної безпеки повинні бути практичними і співвідносними з 

потенційною загрозою без зайвих інновацій, що стримують. 

г) Поєднання різного досвіду і спеціальних знань дозволяє розробити профілактичні 

заходи, які еволюціонують разом зі спектром загроз. 

2. Коли 1997 року Американські федеральні норми поводження з особливо 

небезпечними патогенами (SAR) були вперше запроваджені вони 

а) застосовувалися лише до обмеженої кількості бактерій і вірусів. 

б) вимагали від установ, що працюють з такими матеріалами, зареєструватися у 

Федеральній програмі особливо небезпечних патогенів. 

в) запроваджувалися ФБР. 

г) започаткували механізм нагляду за патогенами, що можуть завдавати серйозної 

шкоди довкіллю за умов випадкового або навмисного розповсюдження. 

3. На основі досвіду ФБР, яке з наведених тверджень є ПРАВИЛЬНИМ? 

а) Біомедична спільнота має брати участь у розробці політики та інструкцій з 

біологічного захисту.  
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б) Не потрібно, щоб біомедична спільнота брала участь у розробці політики та правил 

біологічної безпеки, до тих пір, поки інформація про підсумкові документи 

поширюється негайно. 

в) Достатньо, щоб науковці-біомедики консультували під час розробки політики та 

інструкцій з біологічного захисту.  

г) Слід залишити біомедичній спільноті розробку політики та інструкцій з біологічного 

захисту, а правоохоронним органам слід надавати консультації тільки в разі потреби  

4. Програми надійності персоналу (PRP), що стосується SAR 

а) застосовуються до будь-кого, хто має доступ до небезпечних патогенів. 

б) передбачають збір інформації, яка виходить за рамки професійної і технічної 

компетентності. 

в) були схвалені науковою спільнотою як необхідний захід з підвищення безпеки. 

г) мають застосовуватися лише перед прийманням на роботу. 

5. Яке твердження є ХИБНИМ, відповідно до Глави 12? 

а) Деякі зі співробітників ФБР, що працюють у галузі біозахисту, проходять підготовку 

як науковці. 

б) Скринінг замовлень синтетичної ДНК регулюється добровільним протоколом. 

в) Комітети з біобезпеки установ вперше були створені у відповідь на суперечки про 

вірус H5N1. 

г) Шляхом взаємодії з iGEM ФБР може контролювати діяльність біологів-аматорів. 
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Перша практична вправа 

Інструкції 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

 Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращий, на Вашу  

думку, варіант і обґрунтування, чому Ви вибрали саме цей варіант, критерії 

вашого вибору, або позиції, які Ви враховували під час прийняття рішення. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші відповіді згідно з 

вказівками. 

За матеріалами Глави 12, яке одне з вказаних нижче тверджень найкраще описує взаємодію 

між біомедичною спільнотою і національними правоохоронними органами з урахуванням 

ризиків у сфері безпеки, що є наслідком розвитку з біотехнології: 

А. Нема потреби у нових відносинах; дослідження є прерогативою біомедичної спільноти; 

правоохоронні органи повинні втручатися лише для розслідування злочинів; 

Б. Розробка медико-біологічних настанов є прерогативою держави і біомедична спільнота 

не залучена до процесу; правоохоронні органи повинні втручатися лише у випадку 

підозри у порушенні правил; 

В. Правоохоронні органи повинні вживати всіх необхідних заходів для гарантування 

національної безпеки, включно з повною перевіркою даних про освіту працівників, 

психологічним тестуванням і цензурою за необхідності; вчені-біомедики повинні 

відповідати всім критеріям; 

Г. Біомедична спільнота повинна бути самоврядною і самостійно вирішувати, що 

необхідно робити для запобігання біотероризму і гарантування необхідного ступеня 

наукової свободи; 

Д. Наукова спільнота має спиратися на саморегулювання і самостійно вирішувати, що 

необхідно зробити для запобігання тероризму, з метою зменшення зайвого порушення 

академічної свободи; 

Е. Правоохоронні органи повинні проводити регулярні перевірки для гарантування 

належного дотримання і виконання правил і процедур біозахисту; під час перевірок 

біомедична спільнота повинна максимально співпрацювати з правоохоронними 

органами; 

Ж. Біомедична спільнота повинна брати активну участь у розробці і реалізації правил і 

норм біозахисту; правоохоронні органи повинні сприяти цьому процесу, інформуючи 

про можливі ризики і необхідні контрзаходи; 

З. Потреби в тісній співпраці немає: представники правоохоронних органів мають бути у 

штаті кожного біомедичного науково-дослідного центру як особи, відповідальні за 

впровадження програм біозахисту і контролю за дотриманням правил на місцях.  
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Друга практична вправа 

Інструкції 

 У Главі 12 розглянуто заходи, спрямовані на посилення співробітництва між 

біомедичною спільнотою і правоохоронними органами і, як наслідок, біозахисту. 

 Прочитайте сценарій, виконайте завдання і підготуйте звіт для аудиторії 

Місцеві правоохоронні органи обрали Вашу  групу для того, щоб Ви надали кваліфіковані 

консультації з розробки програми просвітницької діяльності, спрямованої на посилення 

взаємодії з біомедичною спільнотою. Вам  потрібно розробити інформаційну стратегію, 

спрямовану на підвищення обізнаності вчених-біомедиків з можливими загрозами у сфері 

захисту, що цікаві правоохоронним органам, і пояснити необхідність впровадження 

адекватних контрзаходів. 

Підказки: 

 Які заходи необхідні (наприклад перевірка біографії, медичне обстеження, 

ліцензування установи/окремих осіб, реєстрація)? 

 Хто буде вашою цільовою аудиторією (наприклад студенти, дослідники, що 

практикують)? 

 У разі вашої співпраці з відповідними установами/особами, яку просвітницьку 

діяльність Ви б передбачили? 

 Які інструменти і підходи слід використовувати для підвищення обізнаності про 

ризики? 

 Яких заходів необхідно вжити для побудови стійких відносин? 
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Глава 13: Міжгалузева координація та біологічний захист 

Основні навчальні цілі 

i. Зрозуміти необхідність міжвідомчого співробітництва та діалогу з питань зміцнення 

біологічного захисту і підвищення готовності до надзвичайних ситуацій; 

ii. Ознайомитися з багатоцільовою діяльністю, яку можуть проводити правоохоронні 

органи для залучення додаткових суб’єктів до системи біологічного захисту; 

iii. Зрозуміти роль науковців у підвищенні міжгалузевої координації біологічної 

готовності. 

Тест визначення індивідуальної/групової готовності 

Інструкції 

 На основі матеріалів Глави 13, дайте відповідь на запитання. Можна вибрати 

лише один варіант. 

 Загальна кількість балів: 20. 

1. Яке з наведених тверджень про біозахист у мінливому світі є НЕПРАВИЛЬНИМ, 

згідно з матеріалами Глави 13? 

а) Серед представників правоохоронних органів, уряду, і системи громадського здоров'я 

виникає все більше занепокоєння імовірність того, що біологічні матеріали можуть 

використовуватися для заподіяння шкоди. 

б) Нема об'єктивної інформації, яка підтверджувала, що терористичні групи можуть 

цікавитися використанням біологічних матеріалів. 

в) Доступ до знань та біологічних матеріалів для застосування їх у зловмисних цілях 

стає все легшим завдяки «Darknet». 

г) Створення балансу між свободою досліджень у формі публікацій результатів та 

захистом – це постійний виклик, який може збільшувати ризик зловмисного 

використання біологічних матеріалів. 

2. Серед основних висновків першої наради, скликаної Інтерполом для обговорення 

питань профілактики біотероризму, було те, що 

а) правоохоронним органам і органам охорони здоров'я необхідно співпрацювати задля 

підвищення готовності. 

б) правоохоронні органи мають розвивати внутрішній потенціал, для того, щоб мати 

змогу самостійно впоратися з актами біотероризму. 

в) Науковцям, які працюють в оборонній сфері з військовими, доводиться брати на себе 

провідну роль у будь-якому розслідуванні випадків, що підозрілі на застосування 

біологічних матеріалів. 

г) Всі випадки, підозрілі на біотероризм, повинні розслідуватися Інтерполом.  

3. Штабні навчання в ході операції S
3
oMMET спрямовані на 

а) покращення розуміння принципів формування ефективного законодавства для 

боротьби з біотероризмом. 
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б) сприяння розвиткові та застосуванню економічно ефективних заходів біозахисту. 

в) визначення ролі комунікації між зацікавленими сторонами. 

г) зміцнення можливостей епіднагляду. 

4. Заходи фізичного захисту включають 

а) належне маркування при пересиланні патогенів за кордон. 

б) обмеження доступу до певних веб-сторінок на комп'ютерах, що знаходяться в межах 

лабораторії. 

в) контроль за роботою персоналу. 

г) облік всіх зразків і культур, відправлених до лабораторії протягом останніх кількох 

років. 

5. Під час розробки програм надійності персоналу, увагу слід приділяти: 

а) отриманню від співробітників на регулярній основі кредитної інформації та 

медичної документацій. 

б) моніторингу лише тих осіб, які демонструють девіантну поведінку. 

в) скринінговим заходам, які дозволяють рано виявити проблеми, пов'язані зі 

стресовими чинниками, а також особисті, фінансові проблеми або проблеми зі 

здоров'я. 

г) забезпеченню однакового рівня контролю і перевірки для всіх співробітників – як 

для новачків так і для тих, хто працює давно.  
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Перша практична вправа 

Інструкції 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

 Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращий, на Вашу  

думку, варіант і обґрунтування, чому Ви вибрали саме цей варіант, критерії 

вашого вибору, або позиції, які Ви враховували під час прийняття рішення. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші відповіді згідно з 

вказівками. 

За матеріалами Глави 13, визначте, який з наведених варіантів найкраще описує найбільш 

важливий елемент ефективної системи забезпечення біозахисту? 

А. Навчання співробітників правоохоронних органів найкращим методам розслідування 

випадків біотероризму. 

Б. Забезпечення належних заходів фізичного захисту лабораторій для роботи з особливо 

небезпечними патогенами та інших науково-дослідних установ. 

В. Запровадження адекватних заходів захисту наукових даних та інформаційної безпеки у 

визначених установах. 

Г. Підвищення рівня обізнаності громадськості з питань профілактики біотероризму. 

Д. Тісна співпраця між національними правоохоронними органами для запобігання 

ризиків у сфері біозахисту у світовому масштабі. 

Е. Розробка надійної правової бази. 
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Друга практична вправа 

Інструкції 

 У Главі 13 оглянуто заходи Інтерполу, спрямовані на посилення біозахисту і 

сприяння розвиткові сталої спроможності запобігати біологічним загрозам. 

 У ній також наведені основні принципи запобігання та пом'якшення майбутніх 

загроз у сфері біозахисту. 

 Прочитайте сценарій, виконайте завдання і підготуйте звіт для аудиторії 

Вашій групі запропонували працювати як консультативному комітету уряду з попередження, 

планування і реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з біобезпекою. Вам  потрібно 

розробити національний план дій з біозахисту, спрямований на покращення координації між 

різними зацікавленими суб’єктами і забезпечити ефективну профілактику біологічних загроз, 

особливо випадків навмисного нецільового використання медико-біологічних знань і 

матеріалів у зловмисних цілях. Презентуйте ваш план дій у вигляді діаграми, таблиці або 

карти з визначенням можливих напрямків співпраці між відповідними суб’єктами. 

Підказки: 

 Складіть список всіх зацікавлених суб’єктів, діяльність яких, на Вашу  думку, 

пов’язана із запобіганням загрозам у сфері біозахисту. 

 Визначте відповідні заходи, яких необхідно вжити на кожному етапі, тобто на етапах 

запобігання, планування, визначення, реагування тощо. 

 Визначте відповідальність кожного окремого суб’єкта під час реалізації 

запропонованих заходів. 

 Як слід забезпечувати координацію між різними заходами? 

 Як би Ви переконалися в стабільності запропонованої системи? 
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Глава 14: Впровадження біозахисту на національному рівні: 

Вивчення досвіду Данії 

Основні навчальні цілі 

i. Зрозуміти зміст заходів щодо покращення обізнаності з питань біозахисту, 

запроваджених у Данії; 

ii. Ознайомитися зі способами, за допомогою яких уряд може інформувати і залучати 

представників промисловості до заходів з біозахисту; 

iii. Ознайомитися із засобами, за допомогою яких лабораторії і дослідницькі центри 

можуть вдосконалювати біозахист, і, таким чином, зводити до щонайменшого ризик 

застосування не за призначенням медико-біологічних знань і матеріалів зі зловмисними 

намірами. 

Тест визначення індивідуальної/групової готовності 

Інструкції 

 За матеріалами Глави 14, дайте відповідь на запитання. Можна вибрати лише 

один варіант. 

 Загальна кількість балів: 20. 

1. Випадок застосування Абрину, що описано в Главі 14, вказує на 

а) те, як важко отримати біологічний матеріал незаконно. 

б) те, що неможливо виявити незаконну торгівлю потенційно небезпечними 

біологічними агентами. 

в) необхідність скоординованої реакції уряду для запобігання, виявлення і реагування 

на можливе неналежне використання біологічних агентів. 

г) проблеми, пов’язані з перевезенням біологічних агентів у випадку, коли адресат 

знаходиться за кордоном. 

2. Положення Закону про біозахист і Урядове розпорядження № 981 вимагають від 

_____________, що хочуть працювати з біологічними компонентами подвійного 

використання подавати заявку і отримувати ліцензію. 

а) Науковців 

б) Компаній 

в) Університетів 

г) Лабораторій 

3. Кожна установа з ліцензією CBB повинна мати в штаті відповідального за біозахист. 

Відповідальний за біозахист 

а) має пройти підготовку в СВВ. 

б) призначається СВВ. 

в) не потребує відповідного фаху. 

г) відповідає за проведення регулярних внутрішніх перевірок. 
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4. Системи захисту, управління запасами, безпека під час транспортування, а також 

__________ є фізичними елементами в данській моделі біологічної безпеки. 

а) культура захисту 

б) питання інформаційної безпеки 

в) контроль доступу 

г) етичний кодекс 

5. Що з наведеного НЕ входить до сфери відповідальності CBB? 

а) Проведення перевірок сертифікованих об'єктів. 

б) Підвищення обізнаності з біозахисту персоналу данських університетів. 

в) Моніторинг нових розробок у галузі науки і технологій, здатних впливати на 

біозахист. 

г) Управління всіма сертифікованими об'єктами задля забезпечення відповідності. 
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Перша практична вправа 

Інструкції 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

 Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращий, на Вашу  

думку, варіант і обґрунтування, чому Ви вибрали саме цей варіант, критерії 

вашого вибору, або позиції, які Ви враховували під час прийняття рішення. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші відповіді згідно з 

вказівками. 

За матеріалами Глави 14 вкажіть, що з наведеного є найбільш важливою рисою данської 

системи біозахисту, яка забезпечує її ефективність? 

А. Її виконання гарантується національним законодавством. 

Б. Існує єдиний виконавчий орган – Центр Біозахисту і Біоготовності – який координує 

всі заходи, пов'язані з біозахистом на національному рівні. 

В. Компанії, що працюють з біологічними матеріалами подвійного використання, 

зобов'язані отримувати ліцензії. 

Г. Компанії, які мають ліцензію, відповідають за забезпечення біозахисту у власних 

приміщеннях; Центр Біозахисту і Біоготовності не займається мікро менеджментом 

кожної окремої ліцензованої компанії. 

Д. Вона спирається на обов’язкові і необов'язкові заходи, спрямовані на фізичні і 

нефізичні аспекти біозахисту: а саме, ліцензування, інспекції, проведення 

інформаційних заходів, діалог між урядовими чиновниками і представниками 

компаній. 

Е. Правила організації виділяють три типи контрольованих технологій; застосовувані для 

їх контролю заходи варіюють від ліцензування до підвищення обізнаності. 

Ж. Центр Біозахисту і Біоготовності проводить дослідження з метою кращого розуміння 

нових загроз у майбутньому. 

З. Центр Біозахисту і Біоготовності бере активну участь у міжнародному співробітництві 

та обміні досвідом. 
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Друга практична вправа 

Інструкції 

 У Главі 14 детально розглянуто складові частини і функціонування данської 

системи біозахисту. 

 Компанії, що працюють з біологічними матеріалами подвійного використання, 

повинні мати ліцензію і вживати належних заходів біозахисту на своїй території. 

 Прочитайте сценарій, виконайте завдання і підготуйте звіт для аудиторії. 

Ваша команда – вище керівництво данської компанії, що виробляє вакцину. Наукові 

розробки здійснюється на об'єктах BSL-2 і BSL-3, де працюють та зберігають потенційно 

небезпечні патогени. Ви отримали ліцензію і маєте право почати працювати в країні. Тим не 

менш, Ви усвідомлюєте, що Вас перевірятимуть на деяких етапах, щоб гарантувати 

дотримання процедур біозахисту відповідно до закону. Враховуючи це, Ви вирішили 

розробити детальну стратегію/план дій з біозахисту з визначенням необхідних 

заходів/ступенів/операційних процедур, які б демонстрували дотримання принципів 

біозахисту у Вашій компанії. Якими повинні бути ці заходи/кроки/операційні процедури, 

і які шляхи їх реалізації? 

Підказки: 

 Які інституційні механізми і персонал необхідні для цього? 

 Які заходи фізичного біозахисту необхідні для об'єктів BSL-2 і BSL-3 відповідно? 

 Як би Ви пояснили необхідність біозахисту Вашим співробітникам? 

 Яким чином Центр Біозахисту і Біоготовності допомагає Вам  у реалізації заходів 

біозахисту? 

 Яких заходів можуть вжити Ваші співробітники для забезпечення дотримання норм і 

вимог біозахисту? 
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Глава 15: Забезпечення сталого біозахисту через механізми 

національного, регіонального та міжнародного партнерства: 

Вивчення досвіду Йорданії 

Основні навчальні цілі 

i. Зрозуміти, як Йорданія впроваджує біозахист на національному рівні; 

ii. Ознайомитися з проблемами на шляху впровадження біозахисту в Йорданії, а також 

механізми їх вирішення; 

iii. Зрозуміти, як зацікавлені сторони можуть співпрацювати на національному рівні задля 

підвищення рівня обізнаності про біозахист і просування відповідних стратегій і 

заходів. 

Тест визначення індивідуальної/групової готовності 

Інструкції 

 За матеріалами Глави 15, заповніть Таблицю, визначаючи ключові суб’єкти із 

впровадження біозахисту на національному рівні в Йорданії і їх функції. 

 Загальна кількість балів: 20 (кожна правильна відповідь оцінюється в 0,6 бала) 

Таблиця 

Зацікавлена сторона 
Державне агентство/ 

громадське об’єднання 

Основні 

функції/заходи 

  

1. 

 

2. 

 

  

1. 

 

2. 

 

  

1. 

 

2. 
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Перша практична вправа 

Інструкції 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

 Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращий, на Вашу  

думку, варіант і обґрунтування, чому Ви вибрали саме цей варіант, критерії 

вашого вибору, або позиції, які Ви враховували під час прийняття рішення. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші відповіді згідно з 

вказівками. 

За матеріалами Глави 15 визначте найбільшу проблему під час впровадження біозахисту в 

Йорданії? 

А. Постійна політична нестабільність у регіоні і приплив біженців; 

Б. Виникнення нових інфекційних захворювань; 

В. Необхідність оцінки поточного стану біозахисту в країні; 

Г. Недостатня поінформованість вчених-біомедиків з питань біозахисту; 

Д. Потреба в національній політиці біозахисту і нормативній базі. 

Е. Необхідність довгострокового фінансування, особливо в галузі освіти і нарощування 

потенціалу; 

Ж. Недостатня зовнішня допомога; 

З. Обмежена участь приватного сектору. 
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Друга практична вправа 

Інструкції 

 У Главі 15 детально розглянуто впровадження практики біозахисту в Йорданії. 

 У ній також підкреслюється важливість національної політики у регулюванні цих 

питань. 

 Прочитайте сценарій, виконайте завдання і підготуйте звіт для аудиторії 

Ви і члени вашої групи є частиною цільової експертної групи, створеної для допомоги уряду 

під час розробки і реалізації національної політики з біозахисту. Вам  потрібно визначити 

три ключові галузі в Йорданії, які потребують посилення з точки зору біозахисту. Ви 

повинні (1) пояснити чому Ви обрали кожну галузь; (2) запропонувати принаймні два 

заходи, які можуть допомогти вирішити проблеми; і (3) намітити план дій щодо здійснення 

заходів. 

Підказки: 

 Галузі можуть бути суто технічними, наприклад, захист зразків; логістика, наприклад, 

недостатня обізнаність; організаційними, наприклад, покращення координації між 

зацікавленими сторонами. Ви можете вибрати стільки галузей кожного типу, скільки 

вважаєте потрібним. 

 У разі необхідності визначте відповідні міжнародні угоди/директиви/документи. 

 Для кожної галузі визначте ключові суб’єкти, які необхідно залучити/консультувати і, 

необхідний для реалізації заходів час. 

 За кожним пунктом поясніть, як Ви плануєте досягнути необхідної стабільності. 
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Глава 16: Впровадження біозахисту на національному рівні та 

роль науковців (1): Вивчення досвіду Південної Африки 

Основні навчальні цілі 

i. Ознайомитися зі способами, якими Південна Африка впроваджує біозахист; 

ii. Зрозуміти роль науковців і наукових організацій у посиленні біологічного захисту, 

беручи до уваги обставини, які існують в окремих державах; 

iii. Зрозуміти проблеми, з якими стикаються держави, що розвиваються, під час 

впровадженні принципів біозахисту. 

Тест визначення індивідуальної/групової готовності 

Інструкції 

 За матеріалами Глави 16, дайте відповідь на запитання. Можна вибрати лише 

один варіант. 

 Загальна кількість балів: 20. 

1. Яке твердження про програму створення наступальної біологічної зброї Південної 

Африки, проект «Берег», є ХИБНИМ? 

а) Існує ряд доказів, що генно-інженерні дослідження провели з метою створити 

біологічні агенти, які селективно спрямовані на деякі етнічні групи. 

б) Комерційні компанії були використані для того, щоб приховати активність зі 

створення наступальної зброї. 

в) Особлива увага приділялася розробці не летальних засобів для придушення 

інакомислення. 

г) Південна Африка не була державою-учасницею Конвенції про заборону біологічної і 

токсинної зброї тоді, коли почалася реалізація програми. 

2. Висновки Комісії істини і примирення щодо проекту «Берег» вказують на те, що 

а) проект проводився без санкції тогочасного уряду Південної Африки. 

б) проект був значною мірою розроблений і виконаний однією людиною. 

в) більшість цивільних науковців, які брали в ньому участь, були примушені до цього. 

г) проект був спрямований виключно проти зовнішніх загроз. 

3. Згідно з дослідженням 2013 року, що проводила Академія наук Південної Африки, 

а) необхідно покращити комунікацію між вченими-біомедиками і політиками. 

б) у Південній Африці інтерес вчених-біомедиків до питань біозахисту і подвійного 

використання залишається на низькому рівні. 

в) наявність детального законодавства з біозахисту є необхідною умовою для високого 

рівня усвідомлення значення біозахисту вченими-біомедиками. 

г) теперішні механізми захисту інформаторів є достатніми і ефективними. 

4. Які з наступних положень НЕ притаманні у Південній Африці? 

а) Більша частина підготовки з біозахисту залежить від існування «чемпіонів». 
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б) Термін «біозахист» має різний тлумачення в урядових публікаціях, що може 

створювати плутанину. 

в) Більшість викладачів з біоетики неохоче включають питання біозахисту і подвійного 

використання до своїх навчальних програм. 

г) Більшість навчальних заходів з біозахисту проводяться за умов короткострокового 

фінансування. 

5. Приклад Південної Африки свідчить про те, що 

а) у країні, яка була залучена до розробки біологічної зброї, дуже важко запровадити 

режим біозахисту. 

б) національні уряди мають відігравати провідну роль у впровадженні заходів 

біозахисту. 

в) бути державою-учасницею режиму роззброєння є достатньою умовою для доведення 

відповідності міжнародним зобов'язанням. 

г) прозорість і розвинутий моніторинг можуть допомогти забезпечити дотримання 

зобов'язань, взятих на себе урядом. 
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Перша практична вправа 

Інструкції 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

 Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращий, на Вашу  

думку, варіант і обґрунтування, чому Ви вибрали саме цей варіант, критерії 

вашого вибору, або позиції, які Ви враховували під час прийняття рішення. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші відповіді згідно з 

вказівками. 

За матеріалами Глави 16, який з наведених варіантів найкраще репрезентує найбільшу 

проблему системи біозахисту Південної Африки? 

А. Спадщина проекту «Берег» і участь вчених-біомедиків у створенні біологічної зброї. 

Б. Відсутність єдиного загальноприйнятого визначення біозахисту. 

В. Відсутність належних правових механізмів, що забезпечують захист інформаторів 

усередині біомедичної спільноти. 

Г. Потреба у системі нагляду, що характеризується відповідними механізмами 

підвищення обізнаності біомедичної спільноти і діалогу між державою, вченими-

біомедиками і громадськістю. 

Д. Той факт, що вчені-біомедики з країн з низьким і середнім рівнем доходу здебільшого 

недостатньо представлені в міжнародних дискусіях про біоризики і біозахисту. 

Е. Дефіцит фінансування і домінування короткострокових проектів з дуже широким 

порядком денним. 

Ж. Усвідомлення того, що «подвійне використання» є проблемою виключно Заходу і воно 

не повинне мати таку саме високу пріоритетність, як лікування інфекційних 

захворювань, наприклад, ВІЛ/СНІД і малярії. 

З. Значних проблем не існує; наявність загальної освіти з біозахисту всередині країни є 

достатньою умовою для формування культури біозахисту в біомедичній практиці. 
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Друга практична вправа 

Інструкції 

• У Главі 16 оглянуто діяльність з залучення вчених-біомедиків до біозахисту в 

контексті країн з низьким і середнім рівнем доходів. 

• У ній також висвітлюються потенційні перешкоди і вирішальна роль, яку можуть 

відігравати професійні асоціації та епістемічні громади на шляху до їх подолання. 

• Прочитайте сценарій, виконайте завдання і підготуйте звіт для аудиторії. 

Вашу групу обрано консультативним комітетом Національної академії наук країни з низьким 

рівнем доходів. Уряд країни зацікавлений у впровадженні біозахисту і прийняв кілька 

національних законів, що перетинаються з Конвенцією про заборону біологічної і токсинної 

зброї та Резолюцією Ради Безпеки ООН 1540. Проте Академія нещодавно провела 

комплексне загальнодержавне дослідження, яке засвідчило низький рівень поінформованості 

вчених-біомедиків з питань біозахисту. Академія розглядає проведення низки інформаційно-

просвітницьких семінарів як перший крок для ознайомлення дослідників з проблемами 

біозахисту, і звернулася до вашого комітету з проханням допомогти організувати пілотний 

семінар. Вам  потрібно розробити приклад, який ілюструє значення біозахисту для студентів 

і лікарів, що практикують, з країн з низьким рівнем доходу, і доводить, що біозахист не є 

суто «західною» проблемою. 

Підказки: 

 Визначте свою цільову аудиторію: наприклад студенти, вчені-біомедики, персонал, що 

опікується біобезпекою тощо. 

 Візьміть до уваги соціально-економічні умови країни і можливість того, що якість 

охорони здоров'я і наукова інфраструктура погані, а ресурси дуже обмежені внаслідок 

спроб вирішити проблеми системи охорони здоров'я. На цьому тлі, біозахист може і не 

бути пріоритетом. 

 Подумайте, як довести вченим-біомедикам, що їх залучення до проблем біозахисту має 

суттєве значення як для впровадження національних законів, так і для сприяння 

відповідальному проведенню досліджень. 
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Глава 17: Впровадження біозахисту на національному рівні та 

роль науковців (2): Вивчення досвіду Канади 

Основні навчальні цілі 

i. Ознайомитися з законодавчою базою Канади в галузі біобезпеки і біозахисту; 

ii. Зрозуміти, як урядові організації можуть розповсюджувати інформацію про нові 

інструкції серед науковців для ознайомлення, і, таким чином, стимулювати їх 

впровадження; 

iii. Зрозуміти шляхи взаємодії науковців з державними органами з метою сприяння 

формуванню культури біобезпеки і біозахисту. 

Тест визначення індивідуальної/групової готовності 

Інструкції 

 За матеріалами Глави 17, дайте відповідь на запитання. Можна вибрати лише 

один варіант. 

 Загальна кількість балів: 20. 

1. Яке твердження про систему нагляду за біобезпекою та біозахистом Канади, є 

ХИБНИМ? 

а) Існує положення про обов'язкову реєстрацію всіх лабораторій, що володіють 

людськими патогенами і токсинами. 

б) Агентство охорони громадського здоров'я Канади є єдиним національним 

координатором для лабораторій, які працюють з патогенами людини / тварин. 

в) Відповідні стандарти та керівні принципи доступні на мобільних телефонах і у веб-

додатках. 

г) Не охоплює ризики, пов'язані з синтетичними патогенами людини, експериментами 

з набуття нових властивостей, або дослідженнями з можливим подвійним 

використанням. 

2. Який з наступних секторів не бере участі у загально державному підході до 

біобезпеки та біозахисту патогенів? 

а) Міністерство освіти. 

б) Розвідувальні служби. 

в) Поліція. 

г) Органи контролю якості харчових продуктів. 

3. Для розв’язання суперечності між необхідністю інновацій та нормативним 

контролем, Агентство охорони громадського здоров'я Канади (PHAC): 

а) розробило навчальний он-лайн курс, який фокусується на ризиках та перевагах 

досліджень з можливим подвійним використанням. 

б) провело ряд зустрічей з представниками університетів у всій країні, які звели разом 

наукову спільноту з партнерами зі служби охорони громадського здоров'я, безпеки 

та розвідки. 
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в) опублікувало рекомендації, згідно з чим лабораторії повинні приймати кодекси 

поведінки з біозазисту. 

г) зробило виняток з нових правил для університетських лабораторій. 

4. Відповідальний з біологічної безпеки 

а) призначається тільки після того, як відповідна ліцензія була надана установі 

заявника. 

б) потрібен тільки в установах, де працюють з особливо небезпечними патогенами. 

в) функціонує як ключовий ресурс дотримання і моніторингу для власника ліцензії. 

г) призначається Агентством охорони громадського здоров'я Канади. 

5. Досвід Канади з розвитку системи нагляду за біобезпекою та біозахистом свідчить 

про 

а) необхідність обмеження юридично обов'язкових зобов'язань для науково-дослідних 

інститутів і пов'язаних з ними об'єктів. 

б) необхідність поділу відповідальності за введення правил між декількома 

агентствами. 

в) необхідність роботи з приватним сектором при розробці правил. 

г) необхідність проведення публічних консультацій із зацікавленими сторонами на 

кожному етапі процесу розробки правил і політик. 
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Перша практична вправа 

Інструкції 

 Вам необхідно прочитати сценарій і виконати завдання. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи. Оприлюдніть Ваші відповіді згідно з 

вказівками. 

У Главі 17 наведено стислий огляд вимог, встановлених Правилами роботи з патогенами і 

токсинами людини. Ваша група сформована вищім керівництвом науково-дослідного 

центру, який розміщений в Канаді і спеціалізується на дослідженнях людських патогенів 3 

групи ризику. (1) Перелічить всі заходи, яких необхідно вжити для того, щоб 

продемонструвати відповідність Правилам. (2) Поясніть, які внутрішні програмні документи 

необхідно розробити, і як їх необхідно впроваджувати, контролювати та перевіряти на рівні 

окремих установ. (3) Підготуйте проект одного документа внутрішньої політики за Вашим 

вибором. 
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Друга практична вправа 

Інструкції 

 У Главі 17 розглянуто законодавство, що регулює систему біобезпеки і біозахисту 

в Канаді. 

 Тут також висвітлено деякі з ключових кроків у розвитку і реалізації положень 

біобезпеки та біозахисту, і цінність просвітницьких зусиль та взаємодії із 

зацікавленими сторонами. 

 Прочитайте сценарій, виконайте завдання і підготуйте звіт для аудиторії. 

Ваша група репрезентує консультативний комітет національного органу з біобезпеки і 

біозахисту в країні А. Ваша країна розробляє національну систему контролю біобезпеки і 

біозахисту і звернулася до Вас з проханням підготувати рекомендації щодо структури та 

ключових компонентів системи і способів її імплементації. Оскільки ваша країна має 

обмежений досвід з біобезпеки і біозахисту, Ви вирішили вивчити досвід інших країн у 

цьому питанні. 

Довідкова інформація про Країну A 

Країна А є країною з середнім рівнем доходу і біотехнологічною галуззю, що швидко 

розвивається. Вона ратифікувала ключові міжнародні угоди, пов'язані із забороною хімічної 

та біологічної зброї. Біобезпека і біозахист є новітніми концепціями, тому досвід роботи з 

ними як в політиці, так і на рівні установ, невеликий. На території країни А існують дві 

науково-дослідних установи з високого рівнем біобезпеки, де проводяться дослідження з 

особливо небезпечними патогенами. Уряд країни А зацікавлений у зміцненні біобезпеки і 

біозахисту і прагне залучати іноземну і міжнародну допомогу. Нещодавно був створений 

національний орган, якому доручено нагляд за біобезпекою і біозахистом. 

Підказки: 

 Яка буде структура системи, наприклад, обов’язковий/добровільний контроль тощо? 

 Які ключові компоненти вона б мала? 

 Які види дослідницької діяльності вона б охоплювала, наприклад, промисловість, науку 

тощо? 

 Як її слід розробляти? 

 Яких ключових суб’єктів слід залучати? 

 Як слід впроваджувати систему? 

 Які механізми слід використовувати для гарантування дотримання положень системи? 

 Для виконання цього завдання Ви можете користуватися главами 14-17 підручника. 
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Глава 18: Роль наукової спільноти у розробці і зміцненні 

міжнародних відносин у галузі біозахисту 

Основні навчальні цілі 

i. Зрозуміти, як міжнародні механізми управління у біотехнологічній галузі впливають на 

практичну біомедичну діяльність; 

ii. Зрозуміти, як науковці можуть бути залучені у розвиток і впровадження механізмів 

біозахисту. 

Тест визначення індивідуальної/групової готовності 

Інструкції 

 На основі інформації про міжнародний контроль біотехнологій, наведеної у Главі 

18, розподіліть відповідні міжнародно-правові акти/угоди і міжнародні 

організації/органи в кожній з категорій. Назви деяких угод/організацій можуть 

використовуватися більше одного разу. 

 Загальна кількість балів: 20 (кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал). 

Галузь 
Міжнародна 

організація/орган 

Міжнародний 

документ/угода 

Роззброєння 1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

Менеджмент біоризиків 1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Контроль захворювань 1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Біорізноманіття 1. 1. 

2. 
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Перша практична вправа 

Інструкції 

 За матеріалами Глави 18, Вас просять скласти список основних елементів, 

необхідних для впровадження культури біозахисту від міжнародного до 

індивідуального рівня. 

 Ви повинні заповнити пропущені кроки та пояснити необхідність і значення 

кожного з них. 

 Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. Цю роль 

необхідно розподілити між членами групи.  

1. Держави-учасниці Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї погоджуються 

щодо значення та необхідності зміцнення культури біологічного захисту і 

відповідальності медико-біологічних наук. 

2.  

3.  

4.  

………………… 

Результат: персонал лабораторії схвалює нові методи для підтримки культури біологічного 

захисту. 
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Друга практична вправа 

Інструкції 

 У Главі 18 розглянуто процеси, що забезпечують міжнародний контроль у галузі 

біотехнології. 

 У ній також демонструється, яким чином міжнародний регламент 

біотехнологічної галузі впливає на наукову практику, і як науковці можуть 

впливати на розвиток цього регламенту. 

 Прочитайте сценарій, виконайте завдання і підготуйте звіт для аудиторії. 

Ви є групою університетських викладачів, які прагнуть долучити своїх студентів до проблем 

біологічного захисту і подвійного використання для підвищення обізнаності про потенційні 

ризики, пов'язані з новітніми досягненнями. Ви вирішили підготувати пропозицію про зміну 

чинних навчальних програм вашого університету шляхом проведення додаткових нових 

лекцій та семінарів з біологічного захисту. Під час підготовки пропозиції Ви дізналися, що 

вже існують рекомендації, як підвищити рівень обізнаності. Ви також дізналися, що чинна 

національна політика в галузі освіти у Вашій країні висуває дуже мало вимог до рівня 

інформованості вчених-біомедиків про потенційні ризики нових досягнень у біотехнології. 

Ви розумієте, що проблему освіти необхідно вирішувати не лише в вашому університеті, а у 

всій країні, і що потрібні зміни чинної політики в сфері біомедичної освіти. У результаті, Ви 

вирішили розпочати загальнонаціональну кампанію зі зміни політики. Як би Ви спланували 

свою кампанію і яких заходів вжили, щоб провести її успішно? 

Підказки: 

 Які міжнародної документи і угоди Ви б використовували для обґрунтування 

необхідності освіти з біологічного захисту? У пошуках ідей Ви можете звертатися до 

Додатка А цього підручника. 

 З якими зацікавленими суб’єктами необхідно проконсультуватися і, можливо, залучити 

до кампанії, наприклад, органи, що надають фінансування, професійні асоціації тощо? 

 Якої реакції Ви очікуєте від інших зацікавлених сторін на заклик підтримати кампанію, 

наприклад, як найбільш ефективно вони можуть долучитися до неї?  

 Консультації яких державних відомств Вам  потрібні і які з них Ви плануєте залучати? 

 Яких заходів Ви плануєте вжити для поширення інформації про значення вашої 

кампанії і її необхідність? 

 З ким Ви плануєте консультуватися щодо того, яким чином найкраще організувати 

свою кампанію, наприклад, із зацікавленими особами у Вашій країні, закордонними 

колегами тощо? 

 Чи плануєте Ви просувати свою кампанію на міжнародному рівні (наприклад, на 

нарадах КБТЗ тощо) і якщо так, то як би Ви це робили? 
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Глава 19: Висновки: Наступні кроки 

Використання командно-орієнтованого навчання у викладанні 

біологічного захисту 

Представлений посібник покликаний ознайомити студентів, викладачів і дослідників-

практиків з форматом командного-орієнтованого навчання в контексті викладання 

біологічного захисту. Посібник є індикативним, а не інструктивним виданням, основне його 

завдання – порадити, як використовувати стратегії активного викладання з 

продемонстрованою ефективністю для залучення науковців-біомедиків до вивчення ризиків і 

проблем, пов'язаних з новими технологіями. 

У посібнику описано один з видів активного викладання – командно-орієнтоване навчання. 

Вибір саме цього способу активного викладання зумовлений кількома важливими 

обставинами. По-перше, формат КОН, показаний в послідовності вправ, дозволяє 

здійснювати дворівневу оцінку розуміння слухачами матеріалу, що вивчається. iRATs і 

tRATs дозволяють інструктору оцінювати на скільки зрозуміли слухачі теоретичні і 

практичні аспекти конкретних тем; практичні вправи дозволяють інструктору оцінювати, 

якою мірою учні оволоділи новими концепціями, і чи здатні вони застосовувати їх у 

повсякденній практиці. Оскільки під час виконання всіх завдань КОН не потрібно вибирати 

єдину «правильну» відповідь, а радше зосередитися на поясненні, чому саме ця відповідь 

вважається «правильною», слухачам пропонується відходити від запам'ятовування концепцій 

і розвивати поглиблений аналіз та вміння застосовувати нові концепції на практиці. 

По-друге, формат КОН довів свою ефективність у підвищенні рівня обізнаності з 

біологічного захисту. iRATs і tRATs дозволяють інструктору встановити, якою мірою 

учасники зрозуміли зміст окремих глав. У свою чергу, під час етапу запитань і відповідей, у 

слухачів є можливість обґрунтовувати вибір окремих варіантів і таким чином вони можуть 

відповідати за власне навчання. Так само практичні вправи стимулюють подальше 

поглиблення уміння учнів критично мислити в контексті біологічного захисту, надаючи їм 

простір для дискусій і обговорень. Практичні вправи-сценарії дозволяють слухачам побувати 

в різних ролях, і, таким чином, підходити до вирішення складних проблем з різних точок 

зору, таких, з якими вони не були знайомі раніше, або таких, яких вони не поділяють. Мета у 

даному випадку – заохотити учнів аналізувати проблеми біологічного захисту з конкретної 

точки зору через нове і креативне застосування нових концепцій, з якими вони 

ознайомилися. 

Особливість, що визначає формат КОН, полягає в тому, що воно моделюється за принципом 

«реверсивного інжинірингу», або «зворотного дизайну».
10

 По суті, принцип реверсивного 

інжинірингу під час створення навчального курсу, стосується процесу, під час якого 

спочатку відбуваються визначення навчальних цілей та способів оцінки. Розробка 

навчального плану, вибір відповідних навчальних ресурсів, а також підготовка 

екзаменаційних питань підпорядковуються конкретним навчальним цілям, темам 

курсів/семінарів. На Рисунку 19.1 показано, чим принцип «реверсивного інжинірингу» 

відрізняється від інших підходів до створення навчальних курсів, які не передбачають 

використання методів активного викладання. 
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Рис. 19.1 «Реверсивний інжиніринг» у порівнянні з «Традиційним дизайном» 

 

 

Кожна глава посібника розроблена відповідно до принципу «реверсивного інжинірингу». У 

кожній главі посібника визначене окреме ключове поняття. Основні навчальні цілі, що 

пропонуються на початку кожної глави посібника, сформовані таким чином, щоб 

орієнтувати як інструктора, так і слухачів з урахуванням завдань і набору заходів, 

визначених для їх досягнення. Відповідні вправи призначені допомогти слухачам досягти 

поставлених цілей. У результаті, як інструктор, так і учні можуть визначити ступінь 

виконання навчальних цілей, прогалини в знаннях і/або розумінні, і оцінити ефективність 

занять. 

І по-третє, формат КОН є простою у відтворенні і зручною в користуванні методикою типу 

«тренуй тренера». З огляду на її чітку структуру і певну послідовність дій, формат є відносно 

простим у використанні в різних навчальних контекстах для різних аудиторій. Наявність 

доступних навчальних матеріалів, спеціально призначених для залучення освітян до 

біологічного захисту, дозволяє зацікавленим особам використовувати і адаптувати 

інформацію, що міститься в підручнику і посібнику, до їх власних потреб і обставин. Завдяки 

своїй структурі формат КОН легко відтворюється одразу після залучення до нього слухачів. 

Крім того, оскільки формат КОН можна використовувати для одночасної підготовки великої 

кількості учнів, його можна вважати чудовою стратегією формату «тренуй тренера», 

особливо в контексті безперервних курсів підвищення кваліфікації фахівців медико-

біологічної галузі (див. Рис. 19.2).  
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Рис. 19.2 КОН як навчальний підхід «тренуй тренера» 

 

Цей посібник призначений об'єднати зміст навчання з біологічного захисту з ефективною і 

дієвою навчальною методикою – командно-орієнтованим навчанням. Матеріал, що міститься 

в цій публікації, передбачений посприяти залученню тих, хто працює в медико-біологічній 

галузі, до питань біологічного захисту, і забезпечити інструментами для розробки 

відповідних програм як у науковій, так і у виробничій сферах. Таким чином, цей посібник 

можна вважати відправною точкою для зміцнення освітніх мереж у контексті обміну даними, 

передовою практикою та досвідом. 
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ДОДАТОК A 

НОТАТКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕННЯ Й ОЦІНКИ СЕМІНАРІВ ЗА 

СИСТЕМОЮ КОМАНДНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 

Розділ, що пропонується вашій увазі, орієнтований на викладачів, інструкторів і 

організаторів навчання й містить вказівки та корисну інформацію про підготовку, 

проведення і оцінку якості та ефективності семінарів і занять, що проводяться за методом 

командно-орієнтованого навчання (КОН). У першій частині наведено покроковий огляд 

організації і проведення заходів КОН. У другій  частині детально описано заходи і необхідні 

зміни, яких треба вживати, коли передбачається проведення одноразового заходу, а не 

систематичних занять з однієї й тією ж аудиторією упродовж тривалого часу в форматі КОН. 

Частина перша: Огляд повного циклу поточного формату КОН 

Якщо Ви вже знайомі з біологічним  захистом, або тільки починаєте занурюватися в нього, 

формат КОН може бути не лише цікавим для вас, але і допомогти Вам  у вашій професійній 

діяльності. Якщо Ви викладаєте, або проводите тренінги з біологічного захисту, можливо, 

Вам   знадобитися урізноманітнити свої підходи чи спробувати щось нове. Або, якщо Ви 

захочете ввести відповідне заняття або модуль до програми й шукаєте для цього нового 

інтерактивного способу, КОН є чудовою стратегією залучення студентів і учасників у 

семінари незалежно від їхнього віку, рівня підготовки, або посади. 

Якщо Ви вирішили включити тему Запобігання біологічних загроз: Що можна зробити до 

інструментів і ресурсів підвищення обізнаності про біологічний захист у вашому 

навчальному закладі, розвиток кращого розуміння методології навчання, що лежить в основі 

пособника, є активом, який дозволить Вам  раціонально й ефективно вчити студентів. 

# Крок 1: Визначте Вашу  аудиторію 

Корисною особливістю формату КОН є його адаптивність, тобто можливість використання 

підходу в різних навчальних і тренувальних умовах та закладах, з різними аудиторіями, а 

також застосовувати різноманітні допоміжні інструменти й технологічні платформи. Якщо 

Ви плануєте короткий курс для досвідчених практиків у межах системи безперервного 

професійного розвитку (БПР), або модуль впродовж семестру для студентів, або серію 

інтерактивних семінарів з аспірантами/докторантами, Ви можете використовувати формат 

КОН для просування навчання, орієнтованого на окремого учасника, основою якого є 

практичне застосування концептуальних знань, рефлексія та самооцінка. Додаток B містить 

практичні поради та рекомендації для розробки навчальних заходів, що ґрунтуються по 

окремих главах, спираючись на цільову аудиторію й мету навчання, яку Ви прагнете досягти. 

# Крок 2: Підготовка 

Попереднє планування, складання розкладу і його дотримання є критично важливими 

аспектами незалежно від того, що Ви плануєте: один семінар КОН чи серію семінарів. 
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Можливо, Вам  (і вашому помічникові, за необхідності) знадобиться розробити графік заходу 

для ефективного часового менеджменту. Зверніть увагу, що таймінг заходу, наведений у 

Главі 1 (Табл. 1.2), лише орієнтовний. Переконайтеся, що у Вас залишається час на 

опитувати після кожної практичної вправи, а також на загальне опитувати наприкінці 

зайняття. Щоб стимулювати дискусію, Ви також можете за необхідності підготувати деякі 

навідні питання під час практичних вправ. Якщо Ви бажаєте підкреслити, або висвітлити 

певні елементи, для утримання уваги аудиторії як альтернативу, можливо, корисно мати 

напоготові набір навідних інструментів, таких як питання або коментарі. 

Роздаткові матеріали для команд найкраще готувати заздалегідь так, щоб кожна команда 

мала змогу отримати їх одразу перед початком заняття. Переконайтеся, що всі вони 

ідентичні й містять усе необхідне. Якщо Ви користуєтеся он-лайн інструментами для 

оцінювання (див. нижче), переконайтеся що вони повністю готові перш, ніж розпочинати 

захід. Ви можете скористатися Додатком А до підручника, щоб отримати додаткову 

інформацію про відповідні ресурси й матеріали, якими Ви зможете користуватися разом з 

учасниками заходу. І, нарешті, переконайтеся, що матеріали для попереднього ознайомлення 

надані учасникам принаймні за тиждень до початку заходу. 

# Крок 3: Формування команд 

Для вас, як для організатора, важливо контролювати процес формування команд. Найкраще 

це робити  через розподіл  чинників ризику та успіху між учасниками. Ви можете поставити 

питання, яке дозволить учасникам знайти своє місце. Ви можете запропонувати їм 

вишикуватися залежно від посад, трудового стажу (загалом, або в окремій сфері), 

попереднього досвіду участі в заходах активного навчання тощо. Або поставити запитання, 

щоб визначити погляди та ставлення до певних проблем. Іншими словами, питання, яке 

передбачає різноманітні думки, згідно з якими учасники можуть розташуватися від «так» до 

«ні», або від «повністю згоден» до «категорично не згоден» тощо. 

Після того, як учасники вишикувалися, Ви можете скористатися стратегією «розрахунку» 

для формування команд. Визначте, залежно від кількості учнів, скільки КОМАНД Вам  

потрібно, з огляду на те, що кожна команда повинна складатися приблизно з 5–6 членів. 

Потім запропонуйте учням розрахуватися згідно з НОМЕРАМИ КОМАНД. Наприклад: 

групу з 35 учнів можна розділити на 7 груп по 5 членів. Для цього учням пропонують 

розрахуватися від 1 до 7, допоки кожен із них не матиме номера. Ті, що отримали номер 1, 

формують першу команду; номер 2 — другу; номер 3 — третю, тощо.
1
 

# Крок 4: Координація заходу 

Ви як організатор повинні постійно спрямовувати дискусію у межі завдань навчання. 

Кожного разу, коли Ви відчуваєте, що учасники відвертають увагу від основної теми заходу, 

Вам  потрібно втручатися і зміщувати фокус обговорень для того, щоб досягнути певних 

цілей. Пам’ятайте, що під час навчання центр уваги заходу має бути зосереджений не на 

організаторі, а на учасниках заходу. Ваша ключова функція як організатора полягає не в 

навчанні, а у створенні середовища, яке стимулює, підтримує процес навчання і сприяє йому. 

Основні відмінності між ефективним сприянням і ефективним навчанням наведені в Таблиці 

А.1 

http://onlinecorrector.com.ua/по
http://onlinecorrector.com.ua/по
http://onlinecorrector.com.ua/по
http://onlinecorrector.com.ua/виділення-комами-вставних-слів
http://onlinecorrector.com.ua/як-от
http://onlinecorrector.com.ua/кома-між-частинами-складного-речення
http://onlinecorrector.com.ua/здобувати-діставати-набувати
http://onlinecorrector.com.ua/кома-перед-порівняльним-зворотом
http://onlinecorrector.com.ua/застосунок-програма
http://onlinecorrector.com.ua/виділення-комами-вставних-слів
http://onlinecorrector.com.ua/через-за-допомогою-у-такий-спосіб
http://onlinecorrector.com.ua/загалом
http://onlinecorrector.com.ua/загалом
http://onlinecorrector.com.ua/загалом
http://onlinecorrector.com.ua/деякий-поодинокий-відокремлений
http://onlinecorrector.com.ua/сфера-галузь-зона-царина-ділянка
http://onlinecorrector.com.ua/дослід
http://onlinecorrector.com.ua/як-хто-що-за-кого-що
http://onlinecorrector.com.ua/ухвала-постанова-вирок-означення
http://onlinecorrector.com.ua/кома-перед-порівняльним-зворотом
http://onlinecorrector.com.ua/відвернути-увагу-абстрагуватися
http://onlinecorrector.com.ua/кома-перед-порівняльним-зворотом


 

85 

 

Таблиця A.1: Ефективне сприяння проти ефективного навчання
2
 

Ефективне сприяння Ефективне навчання 

Зосереджене на колективному 

навчанні 

Зосереджене на індивідуальному 

навчанні, але також може сприяти 

колективному навчанню 

Спрямовує процес розвитку знань і 

навичок 
Доносить поняття і знання 

Зосереджене на рефлексії і глибшому 

розумінні сучасних знань 

Зосереджене на набутті нових знань і 

розуміння в конкретних областях 

Розподіляє досвід між організатором і 

іншими учнями 

Вчитель часто виступає як експерт у 

певній галузі знань 

Для забезпечення учасників негайним (і своєчасним) зворотним зв’язком, рекомендується 

користуватися такими інструментами, як клікери,
3
 PollEverywhere і скретч-картки. За браком 

технологічних допоміжних засобів, негайний зворотний зв’язок може здійснюватися за 

рахунок сприяння. Наприклад, якщо Ви не покладетеся на систему «оцінки он-лайн» іRAT і 

tRATs, можливо, корисно мати слайди з відповідними питаннями, які Ви можете показувати 

під час зворотного зв’язку для зосередження уваги на певних ключових моментах. Коментарі 

та питання учнів, записані на фліпчартах або на дошці, є іншою стратегією належного 

зворотного зв’язку протягом навчального заходу.
4
 

# Крок 5: Опитування 

Важливо надавати учасникам достатньо часу і простору для власних рефлексій, обговорення 

питань, проблем і думок як впродовж усього заняття, так і наприкінці кожного заходу. Цей 

процес дозволить вам, як організатору, зрозуміти й оцінити, у якій мірі учасникам вдалося 

досягти навчальних цілей, визначених на початку заходу. 

Кожна практична вправа має супроводжуватися опитуванням, тому враховуйте це при 

плануванні й таймінгу заходу. 

Частина друга: Разовий семінар КОН 

Формат КОН придатний і для проведення разових тренувань і занять. Якщо Ви 

використовуєте його, у цій частині наведено декілька важливих порад і моментів.
5
  

# Підготовка 

Крім кроків, описаних раніше, існує низка особливостей, які необхідно враховувати під час 

використання формату КОН для проведення разових занять. Загалом, командна 

відповідальність та експертна оцінка дій стимулює учасників попередньо готуватися аби не 

марнувати час під час освітніх заходів. Проте на разових заняттях це може не спрацювати, не 

в останню чергу через те, що команди формуються лише на початку заходу. Тому ключовою 
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ідеєю є стимулювати учасників семінару альтернативними способами, щоб забезпечити їхню 

готовність до заходу. Попередньо розподіливши достатню кількість роздаткового матеріалу 

між учасниками напередодні семінару, Ви надасте їм час для ознайомлення з темою заняття 

й підготовкою до нього. Крім заходів, зазначених у відповідних главах цього посібника, 

корисно розподілити між учасниками деякі додаткові аудіо-відео та мультимедійні 

матеріали. За можливості, можна навіть підготувати коротку відео презентацію з описом 

змісту навчального заходу й навчальних завдань курсу. 

Переконайтеся, що всі учасники поінформовані (і їм нагадали!) про те, що вони мають 

виконати попередні завдання до початку навчального заходу. Вони повинні заздалегідь 

отримати чіткі інструкції із коментарями про важливість попередньої підготовки, інакше 

заняття не буде надто корисним. 

Можливий резервний план проведення семінару має передбачати проведення підготовчого 

заняття  для попереднього ознайомлення; воно може бути особливо корисним у випадку 

якщо більше половини учасників не виконали попередні завдання самостійно. У цьому 

випадку, використання різних аудіовізуальних засобів і навіть показ короткометражного 

фільму на тему семінару в поєднанні з оглядом змісту відповідної глави цього Довідника 

надасть учасникам базові знання, які, насамперед, дозволять їм успішно впоратися з 

поставленими завданнями. 

Якщо це заняття орієнтована на викладачів і інструкторів, Ви можете виділити достатній час 

наприкінці семінару для обговорення сильних і слабких сторін формату, а також того, як 

його можна адаптувати до різних місцевих умов. 

Посилання
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ДОДАТОК Б 

ВКАЗІВКИ ЩОДО РОЗРОБКИ КУРСУ 

Основана мета розділу – надати інструкторам, викладачам і фахівцям-практикам інформацію 

про те, як окремі глави цього посібника і підручника можна об’єднати для розробки 

адаптованих курсів і циклів лекцій. Єдиний інтегрований курс/модуль із біологічного 

захисту протягом усього семестру дозволяє повністю використати навчальні матеріали. 

Однак, небагато кафедр і факультетів наразі пропонують такі курси/модулі, або їм потрібно 

виділити окремий часу і простору для їх проведення, тому «мала» серія коротких 

лекцій/семінарів, або «пробивний» спеціалізований курс за принципом «тренуй тренера» 

може бути привабливим варіантом. У цьому контексті подальші вказівки є корисними 

порадами і практичною інформацією для полегшення вибору й комбінування окремих глав 

залежно від цільової аудиторії, яку Ви плануєте охопити, і цілей, яких Ви прагнете досягти. 

Вказівки не є наказовими або інструктивними; вони є такими, що орієнтують. Це результат 

сотень годин співпраці з викладачами медико-біологічних кафедр, студентами і фахівцями-

практиками різних галузей у різних частинах світу. Основне припущення полягає в тому, що 

більшість учнів або учасників курсів/семінарів мали, здебільшого, обмежений попередній 

досвід участі в системі біологічного захисту. Можливо, вони знайомилися з питаннями 

біологічного захисту через засоби масової інформації, або беручи участь у відповідних 

конференціях/семінарах, або під час неофіційного спілкування зі своїми колегами. Однак, 

вважається, що лише деякі з них стикалися з цими питаннями під час навчання в 

університетах або в межах професійного навчання. 

У Таблиці А. 1.2 описано запропоновані комбінації тем для різних цільових аудиторій. 

Детальні вказівки й додаткові поради для кожної із запропонованих комбінації представлені 

нижче. 

Таблиця A.1.2: Запропоновані комбінації тем 

Цільова 

аудиторія 
Ціль Рівень Основні глави 

Додаткові/ 

Необов’язкові 

глави 

Студенти 

бакалаври 

Серія 

семінарів/лекцій 

Початковий > Глава 2/8* 

> Глава 6 

> Глави 7/18 

> Глави 3/4/5 

> Глави 9/10/11 

Студенти 

магістратури, 

аспіранти 

Серія 

семінарів/лекцій 

Початковий > Глави 2/8 

> Глави 3/4/5 

> Глава 6 

> Глави 7/18 

> Глави 9/10/11 

> Глави 12/13 
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Аспіранти (i) Серія 

семінарів/лекцій 

Початковий > Глави 2/8 

> Глави 7/18 

> Глави 12/13 

> Глави 

14/15/16/17 

> Глави 3/4/5 

> Глава 6 

> Глави 9/10/11 

Аспіранти (ii) Короткий курс: 

один день 

Початковий > Глави 2/8 

> Глави 7/18 

> Глави 12/13 

> Глави 

14/15/16/17 

> Глави 3/4/5 

> Глава 6 

> Глави 9/10/11 

Професійне 

вдосконалення: 

для всіх рівнів 

Короткий курс: 

один день 

Початковий > Глави 3/4/5 

> Глави 7/18 

> Глави 12/13 

> Глави 

14/15/16/17 

> Глави 2/8 

> Глава 6 

> Глави 9/10/11 

* Якщо зазначено більше ніж одну главу, вибір тем для свого курсу є відповідальністю 

виключно інструктора 

# Серія семінарів/лекцій для студентів-бакалаврів 

Здебільшого факультети/кафедри медико-біологічного спеціальностей, зазвичай, 

пропонують студентам-бакалаврам курси біоетики або відповідального проведення 

досліджень. Такі курси можуть стати початком для ознайомлення студентів медико-

біологічних спеціальностей з біологічним захистом, як частиною більш широкої наукової 

дисципліни. Коротка серія семінарів/лекцій, що охоплює питання біологічного захисту може 

поліпшити розуміння студентами багатогранних соціальних, етичних, правових і безпекових 

проблем, що виникають унаслідок досягнень у галузі біотехнології. 

Основні теми, рекомендовані для серії семінарів/лекцій такого типу, включають: 

 Вибір між Главою 2, Соціальна, етична та юридична відповідальність вчених 

медико-біологічної галузі (Еквівалент у посібнику: Глава 2, Проблеми біозахисту у 

XXI-му столітті: експерименти з набуття функцій) і Главою 8, Проблема 

подвійного використання та відповідальність науки (Еквівалент у посібнику: Глава 8, 

Подвійне використання та прогрес у галузі медико-біологічних наук: Підстава 

сприяти біозахисту та відповідально проводити дослідження). 

 Глава 6, Конвенція про заборону біологічної та токсинної зброї та роль вчених 

(Еквівалент у посібнику: Глава 6, Конвенція про заборону біологічної та токсинної 

зброї: Структура й розвиток). 

 Вибір між Главою 7, Система запобігання (Еквівалент у посібнику: Глава 7, 

Концепція системи запобігання) та Главою 18, Роль наукової спільноти у розробці і 

зміцненні міжнародних відносин у галузі біозахисту (Еквівалент у посібнику: Глава 

18, Майбутнє управління біотехнологією). 

Саме ці глави були обрані через те, що вони дозволяють залучити студентів до таких базових 

понять: 
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 Подвійне використання й біологічний захист у більш широкому значенні. 

 Новітні наукові досягнення, які створюють соціальні, етичні, правові й безпекові 

проблеми. 

 Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї (КЗБТЗ) і критерій її загального 

призначення. 

 Широка міжнародна нормативно-правова база, що регулює проблеми біологічного 

захисту. 

 Система запобігання. 

Якщо навчальна програма має достатньо годин, можна долучити до неї такі теми: 

 Вибір між Главою 3, Прогрес науки і технологій та конвенції про заборону біологічної, 

токсинної та хімічної зброї (Еквівалент у посібнику: Глава 3, Досягнення в галузі науки 

і технологій та розвиток можливостей біологічної зброї), Главою 4, Дослідження 

ризиків біотероризму (Еквівалент у посібнику: Глава 4, Біологічна зброя як зброя 

терору: Перспективи загрози) і Главою 5, Біозахист у контексті природних спалахів 

захворювань (Еквівалент у посібнику: Глава 5, Природні спалахи хвороб та біозахист: 

Спалах хвороби, спричинений вірусом Ебола у 2014 році). 

 Вибір між Главою 9, Конвергенція хімії та біології, ризики для захисту і роль 

промисловості (Еквівалент у посібнику: Глава 9, Роль промисловості у сприянні 

біозахисту: Дослідження конвергенції хімії та біології), Главою 10, Міжнародні й 

національні наукові організації та біологічний захист (Еквівалент у посібнику: Глава 

10, Роль наукових організацій у сприянні біозахисту: Тематичне дослідження, 

присвячене Міжакадемічній групі) і Главою 11, Огляд аспектів розвитку науки й 

технологій та реалізація положень Конвенції про заборону біологічної і токсинної 

зброї (Еквівалент у посібнику: Глава 11, Огляд науки та технологій: Тематичне 

дослідження Групи імплементаційної підтримки Конвенції про заборону біологічної і 

токсинної зброї). 

Вибір однієї глави в кожній із двох груп допоможе учням краще і глибше зрозуміти 

проблему біологічного захисту. Глави першої категорії поглиблюють розуміння можливих 

ризиків загроз, у той час, як глави другої категорії надають можливість зазирнути до кола 

тих, хто відіграє провідну роль у поширенні предмету біологічного захисту. 

# Серія семінарів/лекцій для магістрів 

Формат ознайомлення аспірантів медико-біологічних спеціальностей з біологічним захистом 

схожий із тим, що пропонується для студентів-бакалаврів. Програми біоетики і 

відповідального ставлення до проведення досліджень, можна використати як платформи для 

сприяння формування компетенції з біологічного захисту. На цьому рівні підготовки 

рекомендується використати теми і ключові поняття схожі з тими, що пропонуються 

студентам-бакалаврам. Однак, також рекомендується розширювати контекстний зміст 

основного матеріалу для магістрів, якщо порівнювати з рівнем підготовки бакалаврів. 

Зокрема, потенційні ризики, пов’язані з новітніми досягненнями в медико-біологічній галузі 

можуть вивчатися більш глибоко, і, якщо дозволяє час, обговорення основних гравців, що 

так чи інакше сприяють біологічному захисту, можна розширити для того, щоб висвітлити 

роль правоохоронної спільноти. 
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Пропонуються такі основні теми: 

 Вибір між Главою 2, Соціальна, етична та юридична відповідальність вчених медико-

біологічної галузі (Еквівалент у посібнику: Глава 2, Проблеми біозахисту у XXI-му 

столітті: експерименти з набуття функцій) і Главою 8, Проблема подвійного 

використання та відповідальність науки (Еквівалент у посібнику: Глава 8, Подвійне 

використання та прогрес у галузі медико-біологічних наук: Підстава сприяти 

біозахисту та відповідально проводити дослідження). 

 Вибір між Главою 3, Прогрес науки і технологій та конвенції про заборону біологічної, 

токсинної та хімічної зброї (Еквівалент у посібнику: Глава 3, Досягнення в галузі науки 

і технологій та розвиток можливостей біологічної зброї), Главою 4, Дослідження 

ризиків біотероризму (Еквівалент у посібнику: Глава 4, Біологічна зброя як зброя 

терору: Перспективи загрози) і Главою 5, Біозахист у контексті природних спалахів 

захворювань (Еквівалент у посібнику: Глава 5, Природні спалахи хвороб та біозахист: 

Спалах хвороби, спричинений вірусом Ебола у 2014 році). 

 Глава 6, Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї та роль вчених 

(Еквівалент у посібнику: Глава 6, Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї: 

Структура й розвиток). 

 Вибір між Главою 7, Система запобігання (Еквівалент у посібнику: Глава 7, Концепція 

системи запобігання) і Главою 18, Роль наукової спільноти у розробці і зміцненні 

міжнародних відносин у галузі біозахисту (Еквівалент у посібнику: Глава 18, Майбутнє 

управління біотехнологією). 

Серед додаткових тем, рекомендованих для вказаного типу семінарів/лекцій, можна 

виділити такі: 

 Вибір між Главою 9, Конвергенція хімії та біології, ризики для захисту і роль 

промисловості (Еквівалент у посібнику: Глава 9, Роль промисловості у сприянні 

біозахисту: Дослідження конвергенції хімії та біології), Главою 10, Міжнародні й 

національні наукові організації та біологічний захист (Еквівалент у посібнику: Глава 

10, Роль наукових організацій у сприянні біозахисту: Тематичне дослідження, 

присвячене Міжакадемічній групі) і Главою 11, Огляд аспектів розвитку науки й 

технологій та реалізація положень Конвенції про заборону біологічної і токсинної 

зброї (Еквівалент у посібнику: Глава 11, Огляд науки та технологій: Тематичне 

дослідження Групи імплементаційної підтримки Конвенції про заборону біологічної і 

токсинної зброї). 

 Вибір між Главою 12, Створення сталого партнерства між науковими спільнотами 

та правоохоронними органами (Еквівалент у посібнику: Глава 12, Програма біозахисту 

Федерального бюро розслідувань: Вивчення залучення правоохоронних органів та 

просвітницької діяльності) і Главою 13, Міжгалузева координація та біологічний 

захист (Еквівалент у посібнику: Глава 13, Багатосекторальна координація готовності 

біозахисту: Випадок Інтерполу). 

# Аспіранти (i): Серія семінарів/лекцій 

Структури програм аспірантури здебільшого відрізняються у різних країнах і навчальних 

http://onlinecorrector.com.ua/такий-у-переліку
http://onlinecorrector.com.ua/кома-перед-порівняльним-зворотом
http://onlinecorrector.com.ua/природний
http://onlinecorrector.com.ua/спілка-товариство-спільнота
http://onlinecorrector.com.ua/оборонець-боронити-обороняти
http://onlinecorrector.com.ua/стосунки-взаємини
http://onlinecorrector.com.ua/оборонець-боронити-обороняти
http://onlinecorrector.com.ua/оборонець-боронити-обороняти
http://onlinecorrector.com.ua/оборонець-боронити-обороняти


 

91 

 

закладах, тому для більшої гнучкості викладачів ми пропонуємо декілька серій 

семінарів/лекцій і коротких курсів (див. нижче). 

Очікується, що на цьому освітньому рівні студенти/дослідники вже мають більший досвід 

роботи в лабораторних умовах, якщо порівнювати з їх колегами-студентами бакалаврату й 

магістратури. Тому програми біологічного захисту варто зосередити на розвиток розуміння 

заходів запобігання й реагування. Хоча ми наполегливо рекомендуємо не припиняти 

обговорення потенційних ризиків, ми водночас пропонуємо підвищувати чутливість 

дослідників до відповідних політик і механізмів для розв’язання проблем ризиків для 

системи біологічного захисту, як аспекту, на який має припадати основний акцент навчання. 

Отже, ми рекомендуємо такі основні концепції для впровадження впродовж серії 

семінарів/лекцій на цьому рівні: 

 Подвійне використання й біологічний захист. 

 Ризики і вигоди, пов’язані з новітніми науковими досягненнями. 

 Міжнародні політики й документи, які стосуються біологічного захисту. 

 Роль правоохоронних органів у сприянні біологічному захисту. 

 Національні політики й нормативно-правові бази у сфері біологічного захисту. 

Ми пропонуємо такі основні теми: 

 Вибір між Главою 2, Соціальна, етична та юридична відповідальність вчених медико-

біологічної галузі (Еквівалент у посібнику: Глава 2, Проблеми біозахисту у XXI-му 

столітті: експерименти з набуття функцій) і Главою 8, Проблема подвійного 

використання та відповідальність науки (Еквівалент у посібнику: Глава 8, Подвійне 

використання та прогрес у галузі медико-біологічних наук: Підстава сприяти 

біозахисту та відповідально проводити дослідження). 

 Вибір між Главою 7, Система запобігання (Еквівалент у посібнику: Глава 7, Концепція 

системи запобігання) і Главою 18, Роль наукової спільноти у розробці і зміцненні 

міжнародних відносин у галузі біозахисту (Еквівалент у посібнику: Глава 18, Майбутнє 

управління біотехнологією). 

 Вибір між Главою 12, Створення сталого партнерства між науковими спільнотами 

та правоохоронними органами (Еквівалент у посібнику: Глава 12, Програма біозахисту 

Федерального бюро розслідувань: Вивчення залучення правоохоронних органів та 

просвітницької діяльності) і Главою 13, Міжгалузева координація та біологічний 

захист (Еквівалент у посібнику: Глава 13, Багатосекторальна координація готовності 

біозахисту: Випадок Інтерполу). 

 Вибір між Главою 14, Впровадження біозахисту на національному рівні: Вивчення 

досвіду Данії (Еквівалент у посібнику: Глава 14, Данська система біозахисту), Главою 

15, Забезпечення сталого біозахисту через механізми національного, регіонального та 

міжнародного партнерства: Вивчення досвіду Йорданії (Еквівалент у посібнику: Глава 

15, Зміцнення біозахисту в Йорданії), Главою 16, Впровадження біозахисту на 

національному рівні та роль науковців (1): Вивчення досвіду Південної Африки 

(Еквівалент у посібнику: Глава 16, Імплементація біозахисту на національному рівні в 

Південній Африці) і Главою 17 Впровадження біозахисту на національному рівні та 

роль науковців (2): Вивчення досвіду в Канаді (Еквівалент у посібнику: Глава 17, 
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Імплементація біозахисту на національному рівні в Канаді). 

Якщо дозволяє час, щоб посприяти розумінню й обговоренню безпекових питань, пов’язаних 

із медико-біологічною галуззю, режимом КЗБТЗ, і колом основних гравців системи 

біологічного захисту, ми пропонуємо залучити до програми такі додаткові теми: 

 Вибір між Главою 3, Прогрес науки і технологій та конвенції про заборону біологічної, 

токсинної та хімічної зброї (Еквівалент у посібнику: Глава 3, Досягнення в галузі науки 

і технологій та розвиток можливостей біологічної зброї), Главою 4, Дослідження 

ризиків біотероризму (Еквівалент у посібнику: Глава 4, Біологічна зброя як зброя 

терору: Перспективи загрози) і Главою 5, Біозахист у контексті природних спалахів 

захворювань (Еквівалент у посібнику: Глава 5, Природні спалахи хвороб та біозахист: 

Спалах хвороби, спричинений вірусом Ебола у 2014 році). 

 Глава 6, Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї та роль вчених 

(Еквівалент у посібнику: Глава 6, Конвенція про заборону біологічної і токсинної зброї: 

Структура й розвиток). 

 Вибір між Главою 9, Конвергенція хімії та біології, ризики для захисту і роль 

промисловості (Еквівалент у посібнику: Глава 9, Роль промисловості у сприянні 

біозахисту: Дослідження конвергенції хімії та біології), Главою 10, Міжнародні й 

національні наукові організації та біологічний захист (Еквівалент у посібнику: Глава 

10, Роль наукових організацій у сприянні біозахисту: Тематичне дослідження, 

присвячене Міжакадемічній групі) і Главою 11, Огляд аспектів розвитку науки й 

технологій та реалізація положень Конвенції про заборону біологічної і токсинної 

зброї (Еквівалент у посібнику: Глава 11, Огляд науки та технологій: Тематичне 

дослідження Групи імплементаційної підтримки Конвенції про заборону біологічної і 

токсинної зброї). 

# Аспіранти (ii): одноденний короткий курс 

Запропонований план короткого навчального курсу для аспірантів/дослідників рівня 

докторантів ідентичний основним темам, рекомендованим для серії семінарів/лекцій. Якщо 

дозволяє час, можна подовжити запропонований зміст навчальної програми на кілька днів 

для того, щоб забезпечити поглиблене обговорення актуальних концепцій і питань. Якщо є 

часові обмеження, можна розділити одноденний тренінг на дві частини і провести його у 

вигляді двох курсів тривалістю півдня на початку й наприкінці семестру, або у двох різних 

семестрах. 

# Професійне вдосконалення 

Зміст навчальних програм професійного вдосконалення значною мірою залежить від 

цільової аудиторії. Ви намагаєтеся охопити професіоналів у галузі біобезпеки, фахівців 

медико-біологічної галузі й лабораторного персоналу, фахівців у сфері громадської охорони 

здоров’я, або професорсько-викладацький склад університетів і інститутів? Кожна з цих груп 

має різні потреби і вимоги щодо навчання. Оскільки пошук компромісу може виявитися 

складним завданням, важливо пам’ятати, що навчальні програми, особливо для дорослих 

слухачів, розвиваються шляхом спроб і помилок. Завжди прислухайтеся до того, що 

намагаються сказати учасники протягом і в кінці навчального курсу — це допоможе Вам  не 
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лише поліпшувати якість кожного наступного курсу, а й корегувати його в конкретному 

місці в реальному часі. Спробуйте із самого початку визначити освітні потреби й очікування 

учасників курсу й намагайтеся адаптувати свій курс так, щоб відповідати їм у максимально 

можливо. Проявіть творчий підхід і майте напоготові резервні варіанти, імпровізуйте за 

необхідності! Всі зусилля для задоволення потреб і вимог учасників сприйматимуться 

позитивно й будуть позитивно оцінені студентами. 

Варіант, запропонований у Таблиці A.1.2 є універсальним шаблоном. Він слугує певною 

точкою відліку для розробки навчальних програм. Це збалансований документ, оскільки він 

забезпечує варіативність тем, що висвітлюють такі питання, як можливі ризики для системи 

біологічного захисту, відповідні міжнародні та національні політики й нормативно-правові 

бази і роль правоохоронної спільноти. Вибір конкретних глав буде в основному залежати від 

спеціалізації фахівців, яких Ви прагнете навчити. Для універсальності курсу ми пропонуємо 

такі теми: 

 Вибір між Главою 3, Прогрес науки і технологій та конвенції про заборону біологічної, 

токсинної та хімічної зброї (Еквівалент у посібнику: Глава 3, Досягнення в галузі науки 

і технологій та розвиток можливостей біологічної зброї), Главою 4, Дослідження 

ризиків біотероризму (Еквівалент у посібнику: Глава 4, Біологічна зброя як зброя 

терору: Перспективи загрози) і Главою 5, Біозахист у контексті природних спалахів 

захворювань (Еквівалент у посібнику: Глава 5, Природні спалахи хвороб та біозахист: 

Спалах хвороби, спричинений вірусом Ебола у 2014 році). 

 Вибір між Главою 7, Система запобігання (Еквівалент у посібнику: Глава 7, Концепція 

системи запобігання) і Главою 18, Роль наукової спільноти у розробці і зміцненні 

міжнародних відносин у галузі біозахисту (Еквівалент у посібнику: Глава 18, Майбутнє 

управління біотехнологією). 

 Вибір між Главою 12, Створення сталого партнерства між науковими спільнотами 

та правоохоронними органами (Еквівалент у посібнику: Глава 12, Програма біозахисту 

Федерального бюро розслідувань: Вивчення залучення правоохоронних органів та 

просвітницької діяльності) і Главою 13, Міжгалузева координація та біологічний 

захист (Еквівалент у посібнику: Глава 13, Багатосекторальна координація готовності 

біозахисту: Випадок Інтерполу). 

 Вибір між Главою 14, Впровадження біозахисту на національному рівні: Вивчення 

досвіду Данії (Еквівалент у посібнику: Глава 14, Данська система біозахисту), Главою 

15, Забезпечення сталого біозахисту через механізми національного, регіонального та 

міжнародного партнерства: Вивчення досвіду Йорданії (Еквівалент у посібнику: Глава 

15, Зміцнення біозахисту в Йорданії), Главою 16, Впровадження біозахисту на 

національному рівні та роль науковців (1): Вивчення досвіду Південної Африки 

(Еквівалент у посібнику: Глава 16, Імплементація біозахисту на національному рівні в 

Південній Африці) і Главою 17 Впровадження біозахисту на національному рівні та 

роль науковців (2): Вивчення досвіду в Канаді (Еквівалент у посібнику: Глава 17, 

Імплементація біозахисту на національному рівні в Канаді). 

Якщо, наприклад, Ви прагнете навчити професорсько-викладацький склад, можливо доречно 

включити у програму Главу 8, Проблема подвійного використання та відповідальність 

науки (Еквівалент у посібнику: Глава 8, Подвійне використання та прогрес у галузі медико-
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біологічних наук: Підстава сприяти біозахисту та відповідально проводити дослідження) і 

Главу 10, Міжнародні й національні наукові організації та біологічний захист (Еквівалент у 

посібнику: Глава 10, Роль наукових організацій у сприянні біозахисту: Тематичне 

дослідження, присвячене Міжнародній групі), оскільки обидві теми передбачають 

застосування освітніх ініціатив у галузі біологічного захисту. 
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