
ЗВІТ  

СЕМІНАР-ВЕБІНАР – 6 

«ПАНДЕМІЯ – ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ. ВАКЦИНАЦІЯ – НОВІ АСПЕКТИ. 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОМІКСІВ "ПОСИЛЕННЯ МЕРЕЖІ ЗАПОБІГАННЯ 

РОЗРОБЦІ ХІМІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ЗБРОЇ"» 

 

У рамках виконання проєкту Р633-а 30 вересня 2021 року було проведено семінар-

вебінар – 6: «ПАНДЕМІЯ – ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ. ВАКЦИНАЦІЯ – НОВІ 

АСПЕКТИ. ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОМІКСІВ "ПОСИЛЕННЯ МЕРЕЖІ 

ЗАПОБІГАННЯ РОЗРОБЦІ ХІМІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ЗБРОЇ"». 

Загальна кількість учасників семінару становила близько 60 осіб з усієї України – 

викладачі вищих навчальних закладів, представники установ НАН та НАМН України, 

інші зацікавлені особи. 

Програма семінару складалась з основної доповіді, яку представив голова Комісії з 

біобезпеки та біологічного захисту при РНБО України, академік НАН та НАМН України 

Комісаренко Сергій Васильович, та додаткової інформації (доповідачі с.н.с. к.б.н. 

Гергалова Галина Леонідівна та н.с., к.б.н. Тихоненко Тетяна Михайлівна), усі 

представники Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. 

У представленій доповіді «Вакцинація – нові аспекти»  С.В. Комісаренко звернув 

першочергову увагу на питання вакцинації від COVID-19, різні види вакцин, необхідність 

проведення третьої вакцинації, особливості вакцинації дітей тощо. Крім світової проблеми 

з пандемією COVID-19, С.В. Комісаренко наголосив, що неможливо лишати без уваги й 

інші актуальні проблеми як національного, так і світового масштабу. Наприклад, спалах 

малярії в Африці, відтермінування планових операцій в Україні, нестача лабораторій рівня 

BSL-3 тощо. 

Г.Л. Гергалова презентувала переклад українською мовою коміксів "Посилення 

мережі запобігання розробці хімічної та біологічної зброї". Комікси були розроблені 

англійськими фахівцями (T.Novossiolovoy, M.Dando, L/Shang) для їх використання у 

навчальному процесі. На 10 сторінках в оригінальній формі показана можливість 

використання наукових знань з подвійною метою, описано нові  підходи до організації 

навчального процесу. 

Т.М. Тихоненко зробила коротке повідомлення стосовно проведення 18 жовтня 

зборів ГО «Українська асоціація біобезпеки» (ГО «УАБ»), основна мета зборів – звіт 

Голови Асоціації, переобрання керівних органів, прийняття Статуту у новій редакції.  

На при кінці семінару-вебінару традиційно пройшло жваве обговорено проблемних 

питань, до якого активно долучались учасники семінару.  

За результатами семінару учасники отримали відповідні сертифікати про участь 

(0,05 кредиту ЄКТС).  


