
Звіт 

Про проведення 2-го Регіонального семінару  

«Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні»  

(12-13 березня, 2015, Львів, Україна) 

 

На третій квартал проекту Р633 було заплановано організацію та проведення чергового 

Регіонального семінару.  

Організатори семінару:  

семінар відбувся в рамках партнерського проекту Р633 між Міністерством оборони 

Великобританії, Українським науково-технологічного центром та Інститутом біохімії ім. 

О.В. Палладіна Національної академії наук України «Освіта та поширення знань в Україні». 

2-ий Регіональний семінар «Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в 

Україні» проходив 12-13 березня, 2015 року у м. Львів, Україна, до участі у семінарі були 

залучені зацікавлені фахівці, викладачі, студенти (рівні підготовки – бакалаври, магістри) та 

аспіранти вищих навчальних закладів та наукових установ Львова. 

Учасники семінару:  

- Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (6 викладачів, 

кафедра епідеміології; 28 студентів); 

- Львівський національний університет імені Івана Франка (4 викладача, кафедри 

мікробіології, генетики та біотехнології, фізіології та екології рослин; 4 студента); 

- Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З.Гжицького (7 викладачів, кафедра екології та біології; 5 студентів);  

- Львівська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини (2 співробітника); 

- Інститут клітинної біології НАН України (1 співробітник).  

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

 12/03/2015 Інтерактивний тренінг для студентів та аспірантів: 

- Модуль І «Біобезпека та біозахист в Україні. Проблеми та завдання», Ярослава 

Максимович, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України; 

- Модуль ІІ «Біоетика в Україні. Проблеми та завдання», Галина Гергалова, 

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. 

 13/03/2015 Інтерактивний тренінг для викладачів: 

- Модуль І «Інтерактивне навчання дорослих. Управління біоризиками» Галина 

Гергалова, Ярослава Максимович, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН 

України; 

- Модуль ІІ «Круглий стіл – 1 «Викладання біобезпеки, біозахисту, біоетики в 

Україні»», модератор Ярослава Максимович, Інститут біохімії ім. О.В. 

Палладіна НАН України; 

- Модуль ІІІ «Круглий стіл – 2 «Навчальні ресурси та методичні матеріали. 

Бредфорські серії», модератор Галина Гергалова, Інститут біохімії ім. О.В. 

Палладіна НАН України. 

 



Під час Круглого столу учасники з різних навчальних установ Львова мали змогу доповісти 

про власний досвід, а також – проблеми та питання з якими вони стикаються у своїй роботі. 

Практично всі учасники підкреслили проблему нестачі інформаційних ресурсів (підручники, 

посібники, Інтернет-ресурси) з біозахисту, біобезпеки, біоетики.  

Серед висунутих пропозицій – введення предмету «Основи біобезпеки та біоетики» як 

обов’язкової дисципліни на випускних курсах університетів. 

Зібрані інформація та побажання у подальшому будуть використані при підготовці 

наступних Регіональних семінарів, розробці освітніх рекомендацій, детальних програм та 

інформаційних ресурсів курсів з біозахисту, біобезпеки, біоетики для вищих навчальних 

закладів України.  

Окремо учасники семінару відмітили високий рівень організації семінару та високий рівень 

фахової підготовки організаторів.  


