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ВСТУП 

 

Мета дисципліни. 

 

     Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентом сучасних уявлень 

про біозахист, біобезпеку, подвійне використання біологічних об’єктів та 

біоетику щодо запобігання біотероризму і біологічних війн, забезпечення 

безпечного виробництва та використання продуктів біотехнології. 

 

Програмні компетентності за дисципліною: 

 

ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

СК13. Здатність демонструвати обізнаність основних принципів та 

вимог до якості харчових продуктів і реалізовувати основні концепції 

в галузі біобезпеки для аналізу і оцінки харчових продуктів. 

 

СК15. Здатність розробляти та впроваджувати технології, основані на 

використанні живих систем (організмів, тканин, клітин, молекул), в 

діагностику, лікування та профілактику хвороб людини й тварин. 

 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни  
 

     Викладання курсу «Біозахист, біобезпека та біоетика» базується на таких 

обов’язкових дисциплінах як: «Загальна мікробіологія і вірусологія», 

«Загальна біотехнологія», «Процеси, апарати та устаткування виробництв 

галузі», «Проєктування біотехнологічних виробництв», «Молекулярна 

біологія» і «Методи генетичної інженерії».  

 

     Результати навчання за дисципліною та їхнє співвідношення із 

програмними результатами навчання 

 

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: 

 основні визначення і поняття напряму знань щодо біобезпеки та 

біозахисту; 

 основні характеристики біологічнї зброї; 

 основні біологічні засоби  ураження людей, тварин, рослин, продуктів, 

кормів, води; біооб'єктів; 

 основні  принципи захисту від біологічної зброї; 

 міжнародні документи у галузі регулювання біозахисту та біобезпеки;  

 національні вимоги щодо біозахисту та біобезпеки; 

 засвоїти основні принципи біоетики в контексті біозахисту та 

біобезпеки. 
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У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти: 

 застосовувати приклади з національних стратегій США, Англії і  Японії 

та інших країн для  розробки національної політики і галузі біобезпеки 

та біозахисту в Україні; 

 аналізувати потенційну загрозу  подвійного використання біологічних 

об’єктів; 

 оцінювати ризики використання агентів біотехнології  у 

біотехнологічних виробництвах; 

 оцінювати ризики використання біологічних об’єктів у наукових 

дослідженнях; 

 аналізувати етичні проблеми генної терапії та клонування людини і 

тварин; 

 оцінювати та контролювати ризики, пов’язані з розповсюдженням 

генетично-модифікованих організмів. 

 

Після вивчення навчальної дисципліни «Біозахист, біобезпека та 

біоетика» здобувач вищої освіти має продемонструвати такі 

програмні результати навчання: 

 

ПР5. Знати молекулярну організацію та регуляцію експресії генів, 

реплікації, рекомбінації та репарації, рестрикції та модифікації 

генетичного матеріалу у про- та еукаріотів, стратегію створення 

рекомбінантних ДНК для цілеспрямованого конструювання 

біологічних агентів. 

 

ПР9. Вміти розробляти, обґрунтовувати та застосовувати методи та 

засоби захисту людини та навколишнього середовища від небезпечних 

факторів техногенного та біологічного походження. 

 

ПР18.  Вміти оцінити продукт за показником якості, ідентифікувати та 

класифікувати джерела його забруднень, проводити аналіз ризиків на 

всіх стадіях процесу виробництва харчових продуктів та оцінювати 

можливість негативної дії шкідливих чинників на організм людини. 

 

ПР20. Вміти оцінювати ступінь розробки й впровадження в 

діагностику, терапію та профілактику соціально значимих хвороб 

методів ферментаційної, імунологічної, клітинної, генно-молекулярної 

та нанобіологічної технологій. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 

 

Тема: Соціальна, етична і юридична відповідальність вчених медико-

біологічної галузі 

 

Основні навчальні цілі: 

 

1. Сприяти розумінню нових проблем у сфері захисту, що виникають 

через прогрес медико-біологічних наук; 

2. Зрозуміти ширшу соціальну, етичну і юридичну відповідальність 

вчених медико-біологічної галузі; 

3. Зрозуміти, що можуть зробити науковці задля мінімізації 

потенціальних ризиків нецільового використання результатів власної 

роботи. 

4. Опрацювати Главу 2 за підручником Уітсбі С.,  Новосьолова Т., 

Вальтер Дж., Малкольм Д. Запобігання біологічним загрозам: що Ви 

можете зробити / Посібник з питань біологічного захисту. – Бредфорд. 

– Бредфордський центр досліджень проблем роззброєння, 2016. – 328 с. 

 

Перша практична вправа 

 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

- Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращій, 

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 результатів досліджень вірусу Н5N1 визначте, 

яка з вказаних нижче зацікавлених сторін несе головний тягар 

відповідальності впродовж 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 наполягати на 

проведенні вченими ретельної оцінки ризиків у контексті біозахисту до, під 

час, і після завершення дослідів; 
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Г. Вчені, яки 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 i 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 i Nature за консультаціями. 

 

Друга практична вправа 

 

Інструкції 

- Як зазначалося у Главі 2, вчені мають багато зобов’язань перед 

суспільством щодо гарантування відсутності непотрібних ризиків у 

власній діяльності. Нижче представлено етапи дослідження – від 

концепції до остаточної публікації результатів. Для кожного етапу 

визначіть обов’язки вчених-біомедиків у рамках дослідження в 

контексті біозахисту і запропонуйте  принаймні один захід, який 

можна вважати доцільним для вирішення певних потенційних проблем 

біозахисту. 

 

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: 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 2 

Тема: Прогрес науки і технологій та конвенції про заборону біологічної, 

токсичної та хімічної зброї 

 

Основні навчальні цілі: 

 

1. Зрозуміти, що наукові та технологічні досягнення в галузі медико-

біологічних наук використовуються в тому числі і для завдання шкоди; 

2. Зрозуміти, що вчені повинні відіграти важливу роль у захисті власної 

роботи від ризику нецільового використання результатів досліджень 

для завдання шкоди; 

3. Розробка підґрунтя для методів мінімізації ризиків, що виникають 

внаслідок роботи дослідників, у контексті біологічного захисту. 

4. Опрацювати Главу 3 за підручником Уітсбі С.,  Новосьолова Т., 

Вальтер Дж., Малкольм Д. Запобігання біологічним загрозам: що Ви 

можете зробити / Посібник з питань біологічного захисту. – Бредфорд. 

– Бредфордський центр досліджень проблем роззброєння, 2016. – 328 

с. 

 

Перша практична вправа 

 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

- Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращій, 

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 науковцями результатів медико-біологічних 

досліджень для розвитку програми створення наступальної біологічної зброї 

у ХХ-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; 
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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.  

  

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 
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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?  

 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 

Тема: Дослідження ризиків біотероризму 

 

Основні навчальні цілі: 

 

1. Зрозуміти ризик біотероризму в контексті прогресу медико-біологічних 

наук; 

2. Розробити оцінку необхідності інформування науковців про ризики 

біотероризму; 

3. Зрозуміти, яким чином науковці можуть відігравати певну роль у 

захисті результатів власної роботи від використання їх не за 

призначенням зі зловмисною метою. 

4. Опрацювати Главу 4 за підручником Уітсбі С.,  Новосьолова Т., 

Вальтер Дж., Малкольм Д. Запобігання біологічним загрозам: що Ви 

можете зробити / Посібник з питань біологічного захисту. – Бредфорд. 

– Бредфордський центр досліджень проблем роззброєння, 2016. – 328 с. 

 

 

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; 
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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 безпеки 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.  

 

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. 
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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 

застосували? 

- Як би Ви забезпечили дотримання нових правил? 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 4 

Тема: Біозахист у контексті природних спалахів захворювань 

 

Основні навчальні цілі: 

1. Зрозуміти потенціальні загрози для біологічного захисту, що 

виникають через природні спалахи захворювань. 

2. Зрозуміти, як боротися з такими загрозами. 

3. Провести оцінку потенційних загроз для біологічного захисту, що 

виникають під час природних спалахів захворювань, і можливої ролі 

наукової спільноти у запобіганні таких загроз. 

4. Опрацювати Главу 5 за підручником Уітсбі С.,  Новосьолова Т., 

Вальтер Дж., Малкольм Д. Запобігання біологічним загрозам: що Ви 

можете зробити / Посібник з питань біологічного захисту. – Бредфорд. 

– Бредфордський центр досліджень проблем роззброєння, 2016. – 328 с. 

 

 

Перша практична вправа 

 

Ця вправа передбачає вибір одного варіанта зі списку. 

- Ви повинні узгодити, письмово оформити і представити найкращій, 

на Вашу думку, варіант і обґрунтування, чому Ви вибрали саме цей 

варіант, критерії вашого вибору, або позиції, які Ви врахували під час 

прийняття рішення. 

- Вам необхідно призначити представника, який виступатиме від групи. 

Цю роль необхідно розподілити між членами групи. Оприлюднить 

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; 
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Б. Відсутність системи попереднього вибору 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. 

 

Друга практична вправа 

 

Інструкції 

- У Главі 5 розглянуто потенційні ризики для системи біозахисту під час 

надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я і запропоновано 

можливі заходи, яких необхідно вжити для запобігання таких ризиків. 

- Прочитайте такий 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 поширилися 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 застосувати, 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? 
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- Що потрібно зробити, щоб запропоновані вами заходи не відвертали б 

увагу від боротьби з епідемією? 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 

Тема: Світова короновірусна криза 

 

Основні навчальні цілі: 

1. Зрозуміти потенціальні загрози для біологічного захисту, що 

виникають через спалахи захворювань, викликані зоонозними інфекціями, в 

масштабах пандемії. 

2. Зрозуміти, які дії в контексті біозахисту, біобезпеки та біоетики 

виникають до, під час та після пандемії інфекційних захворювань на прикладі 

COVID-19. 

3. Опрацювати  книгу : Комісаренко С. Світова короновірусна криза. – 

К.: ЛАТ&К, 2020. – 120 с.  

 

     Практична вправа 

 

     Підготуватися до обговорення таких питань. 

 

1.Походження і будова вірусу SARS-CoV-2. 

2.Шляхи інфікування SARS-CoV-2 і протиепідемічні карантинні заходи. 

3.Діагностика SARS-CoV-2 і COVID-19. 

4.Особливості перебігу COVID-19. 

5.Фармацевтичні препарати для лікування COVID-19. 

6.Наукові стратегії подолання пандемії. 

7.Формування імунітету проти SARS-CoV-2. 

8.Вакцини проти SARS-CoV-2 та COVID-19. 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 

Тема: Проблема подвійного використання та відповідальність науки 

 

Основні навчальні цілі: 

1. Зрозуміти концепцію «подвійного використання», оскільки вона є 

актуальною в контексті прогресу медико-біологічних наук; 

2. Зрозуміти необхідність діалогу між науковою і службами безпеки; 

3. Дізнатися шляхи, за допомогою яких науковці можуть сприяти 

обговоренню проблем подвійного використання і біологічного 

захисту; 

4. Зрозуміти необхідність розширення концепції відповідальної науки, 

яка включає аспекти подвійного використання і біозахисту. 
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5. Опрацювати Главу 8 за підручником Уітсбі С.,  Новосьолова Т., 

Вальтер Дж., Малкольм Д. Запобігання біологічним загрозам: що Ви 

можете зробити / Посібник з питань біологічного захисту. – Бредфорд. 

– Бредфордський центр досліджень проблем роззброєння, 2016. – 328 

с. 

 

Перша практична вправа 

 

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 біомедичною 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 важно 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. 

 

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? 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7 

Тема: Конвергенція хімії та біології, ризики для захисту і роль 

промисловості 

 

Основні навчальні цілі: 

1. Зрозуміти проблеми захисту, що виникають з конвергенції хімії та 

біології, і як вони впливають на конвенції про заборону біологічної, 

токсинної та хімічної зброї; 

2. Зрозуміти сильні і слабкі сторони конвенцій у контексті прогресу 

хімічних і біологічних наук; 

3. Зрозуміти, як промисловість може сприяти зміцненню конвенцій про 

заборону біологічної, токсинної та хімічної зброї. 

 

Перша практична вправа 

 

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 
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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 та 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 

 

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 кампаній. Ви захоплені швидким прогресом науки і техніки 
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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 і вашому розпорядженні є певні заходи 

зниження ризиків у контексті біологічного захисту. Ви проконсультувалися с 

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 ф 

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 стратегією? 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 8 

Тема: Безпека під час біологічних досліджень 

 

Основні навчальні цілі: 

1. Засвоїти правила лабораторної біобезпеки. 

2. Максимович  Я.С., Гергалова Г.Л., Комісаренко С.В.  Безпека під час 

біологічних досліджень : навчальний посібник. – 2-е вид. виправ. – К.: 

Видавець Бихун В.Ю., 2021 – 82 с.  

 

     Практична вправа 

 

     Підготуватися до обговорення таких питань. 

 

1.Класифікація біоризиків: ризики природнього походження та ризики, 

спричинені людьми. 
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2.Оцінювання біоризиків. Оцінювання ризиків в лабораторії. 

3.Чотири групи ризику патогенних мікроорганізмів, які становлять небезпеку 

для працівників лабораторії і населення. 

4.Рівні біологічної безпеки. Особливості лабораторій різних рівнів 

біологічної безпеки. 

5.Стратегії зниження ризиків біологічної небезпеки. 

6.Захисне лабораторне обладнання. 

7.Засоби індивідуального захисту. 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Мета самостійної роботи: сформувати у студентів навички і вміння 

самостійної наукової роботи з біологічними об’єктами для безпечного 

виробництва та використання продуктів біотехнології. 

В результаті виконання самостійної роботи студенти повинні навчитись 

самостійно виявляти перспективні направлення наукових досліджень в галузі 

біобезпеки та біоетики, обґрунтувати актуальність, теоретичне і практичне 

значення проблеми з біозахисту. Самостійна робота по даній дисципліні 

виконується з метою закріплення і отримання знань, які отримуються при 

вивченні теоретичного матеріалу і виконанні практичних робіт. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Самостійна робота здійснюється методом індивідуального вивчення 

кожним студентом певних розділів робочої програми з використанням 

рекомендованої літератури та консультаціями викладача. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ВИКОНУЄТЬСЯ ЗА ТАКИМИ РОЗДІЛАМИ: 

 

1. Виконання індивідуального завдання – КМР за темами: 

Тема 1: Біологічна зброя та біотероризм 

Тема 2: Характеристика осередку біологічного ураження. Агенти 

біологічного ураження 

Тема 3: Біологічна зброя в державних наступальних програмах різних країн. 

Міжнародний режим заборони біологічної зброї 

Тема 4: Зброя, спрямована на нервову систему 

Тема 5: Подвійне призначення біологічних об’єктів. 

Тема 6: Біоетика  в медичній біотехнології. 

Тема 7: Біобезпека і біоетика трансгенезу 

Тема 8: Міжнародні та вітчизняні законодавчі акти  в галузі біотехнології. 
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2. Виконання завдань, які виносяться на практичні заняття, згідно з 

методичними вказівками (Практичні роботи №1 - №8). 

 

3. Підготовка доповіді-презентації на обрану тему із переліку: 

1:Проблеми біозахисту в 21-му столітті. 

2: Досягнення у галузі науки та технологій та розвиток можливостей 

біологічної зброї. 

3:Біологічна зброя як зброя терору: перспективи загрози. 

4:Природні спалахи хвороб і біозакист. 

5:Міжнародна система запобігання біологічним загрозам. 

6:Роль промисловості у сприянні біозахисту і біобезпеці: конвергенція хімії і 

біології. 

7: Управління біологічними ризиками на біотехнологічних виробництвах. 

Законодавчі акти, що регулюють лабораторну біобезпеку 

8:Проблеми медичної біоетики. 

 

Список рекомендованої та використаної література 

 

Основна: (Базова) 

 

1. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник. – К. – Знання. – 2004. – 

490с. 

2. Концепція захисту населення  і територій у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій: Указ Президента України. – К. – 1999. 

3. Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Підручник для ВМНЗ ІІІ-IV 

р.а.:    Рекомендовано МОЗ: За ред. Широбоков В.П. – Вінниця. – НОВА 

КНИГА., 2011 -  952 с. 

4. Закон України “Про цивільну оборону України”. – ВРУ №297-ХІІ. – К. 

– 1993. 

5. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру” №1809-ІІІ – К. – 2000. 

6. Закон України “Про правові засади цивільного захисту” №135-IV. – К. 

– 2004. 

7. Закон України про   державну систему біобезпеки при створенні,   

випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 

організмів /  Відомості Верховної Ради України (ВВР). -  2007. - № 35. – Ст.  

484. 

8. Уітсбі С.,  Новосьолова Т., Вальтер Дж., Малкольм Д. Запобігання 

біологічним загрозам: що Ви можете зробити / Посібник з питань 

біологічного захисту. – Бредфорд. – Бредфордський центр досліджень 

проблем роззброєння, 2016. – 328 с. 

9. Білоконь С. В. Основи біоетики та біобезпеки / С. В. Білоконь. – О: 

ОНУ, 2017. –155 с.  

10. Комісаренко С. Світова короновірусна криза. – К.: ЛАТ&К, 2020. – 120 
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с.  

11. Максимович  Я.С., Гергалова Г.Л., Комісаренко С.В.  Безпека під час 

біологічних досліджень : навчальний посібник. – 2-е вид. виправ. – К.: 

Видавець Бихун В.Ю., 2021 – 82 с.  

12. Biosafety resource book. Module C. Food and agriculture organization of the 

United Nations. –Rome, 2011. – 81 p. 

13. Wooley D.P., Byers K.B. Biological safety: principles and practices. 5
th
 

edition.  – Washington: ASM Press, 2017. 

 

Додаткова: 

 

1. Інфекційні хвороби, які вражають  нервову систему / М.С.Суременко, 
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2. Гайдарь С. П. Захист від зброї масового ураження / С. П. Гайдарь, І. М. 
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3. Ковальова О. М. Основи біоетики та біобезпеки / О. М. Ковальова, В. 

М. Лісовий, Т. М. Амбросова. – К: ВСВ "Медицина", 2016. – 392 с.  

4. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини / В. М. Лапін. – К: 

Знання, 2013. –335 с.  

5. Миронюк Б. В. Біологічна зброя, заходи та засоби її використання. 

Характеристика осередку біологічного ураження. [Електронний ресурс] / Б. 

В. Миронюк. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: 

https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1460.   

6.Microbiology safety cabinets: Recommendation for cabinet  installation, British 

Standards Institution, BS 5726: 2005. 

7.European standard  EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices – 

Filtering half masks to protect against particles – Requirements, testing, marking. 

 

Інформаційні ресурси: 

 

1. Бібліотека ДНУ ім..О.Гончара. 

2. Internet мережi: www.ncbi.nlm.nih.gov, www.highwire.edu  

3. Репозиторій ДНУ: http://repository.dnu.dp.ua:1100 

4.       http://www.bsseducation.com.ua 

5.       http://www.fao.org/biosecurity 

6.       http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmb15/bmbl/pdf 

7.       http://www.who.int/ihr/training/biorisk_management/en/ 
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