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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ 
Сьогодні на всіх рівнях держави розглядають-

ся питання виведення освіти на рівень розвину-
тих країн, відхід від авторитарних методів на-
вчання до сучасніших, тобто інноваційних. Інно-
ваційні технології навчання – це системний на-
бір прийомів, засобів організації навчальної дія-
льності, що охоплюють ввесь процес навчання –
від визначення мети до одержання результатів. 
Інноваційні процеси передбачають оновлення за 
рахунок внутрішніх факторів, тобто ми повинні 
удосконалювати й розвивати власні досягнення, 
а також запозичати позитивні тенденції розвитку 
в інших закладах. 
Група експертів ЮНЕСКО у складі вчених, 

викладачів, роботодавців і студентів визначила 
такі пріоритетні якості ідеального випускника: 

- любов і потяг до нових знань та умінь, ціліс-
ність їх застосування; 

- стійке бажання здобувати нові знання в сфе-
рі професійних інтересів, впевненість у необхід-
ності безперервного навчання і вдосконалення; 

- наявність навичок результативної самоосві-
ти; 

- наявність знань та умінь у галузі інформати-
ки (одержання інформації з різних джерел, її си-
стематизація, збереження, аналіз і використан-
ня); 

- володіння однією з основних міжнародних 
мов на рівні дискусії в будь-якій аудиторії; ба-
жано володіти на рівні спілкування ще однією з 
міжнародних мов; 

- компетентність у системному аналізі та ви-
рішенні проблем (збирання даних, аналіз, синтез, 
пошук необхідного рішення); бажані як гнуч-
кість, так і впевненість при використанні знань у 
нестандартних умовах, у роботі з багатоваріант-
ними проблемами; 

- навички трансформування даних, уміння по-
давати результати в різних формах і виглядах; 

- здатність до ефективної роботи в групі, то-
лерантність, урівноваженість; 

- здатність формулювати арґументи на основі  
критичного аналізу різноманітної інформації [1]. 
Ми вважаємо, що ці визначені якості випуск-

ника збігаються і з нашим баченням конкуренто-
спроможного фахівця, якого ми готуємо. 

На рівні міністерств прийняті нормативні та 
розпорядчі документи, які розглядають питання 
якості та інноваційного розвитку освіти. Напри-
клад, у наказі Міністерства науки і освіти Украї-
ни №612 від 13.07.2007р. про план дій щодо за-
безпечення якості вищої освіти України та її ін-
теґрації в європейське і світове освітнє співтова-
риство на період до 2010 року, визначені такі 
пункти:  

- розробка концепції інноваційної моделі на-
вчання у вищій освіті з метою проектування на-
вчального середовища для особистісно-
орієнтованого підходу до студента та сприяння 
організації його самостійної й індивідуальної 
навчальної діяльності (форми, методи, методики, 
технологій навчання у вищій освіті, що спрямо-
вані на результати навчання (зовнішньо-
орієнтовані) та студенто-орієнтовані (в центрі 
яких знаходиться студент); 

- розробка механізму запровадження в систе-
му вищої освіти розвивальних технологій про-
фесійної освіти та технологій саморегульованого 
навчання в рамках традиційного навчання: коґ-
нітивно-орієнтованих технологій: діалогічні 
методи навчання, семінари дискусії, проблемне 
навчання, коґнітивне консультування, коґнітивні 
карти, інструментально-логічний тренінг, тре-
нінг рефлексії тощо; діяльнісно-орієнтованих 
технологій: методи проектів і направляючих те-
стів, контекстне навчання, організаційно-
діяльнісні ігри, комплексні дидактичні завдання, 
технологічні карти, імітаційно-ігрове моделю-
вання технологічних процесів тощо; особистіс-
но-орієнтованих технологій: інтерактивні та імі-
таційні ігри, тренінги розвитку, розвивальна 
психодіагностика тощо. 

- розробка механізму запровадження дистан-
ційного навчання (змішаного навчання) в систе-
му вищої освіти та навчання впродовж життя 
(кейс-технологій, ТВ-технологій, Чат (Chat)-
технологій, тютор-технологій тощо); 

- розробка науково-методичних рекомендації 
до використання інформаційних технологій в 
навчальному процесі вищих навчальних закла-
дів; 

- розробка науково-методичних рекомендації 
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щодо створення сучасних підручників, інтерак-
тивних курсів, електронних дидактичних ком-
плексів тощо; 

- розробка концептуальних засад підготовки і 
перепідготовки науково-педагогічних працівни-
ків вищої освіти. 
Поглиблюючи означені пункти, ми можемо 

визначити ще відповідні напрями діяльності, пе-
ршим серед яких є демократизація навчального 
процесу. Демократизація навчального процесу 
означає надання студентам все більшого „права 
голосу” в питаннях визначення цілей освіти, її 
змісту та методів навчання. Мається на увазі 
проведення широких соціологічних, психологіч-
них та інших досліджень й обстежень із метою 
виявлення реальних потреб тих, хто навчається, 
їх ставлень до того, для чого та як їх навчають, 
їх навчальної мотивації та максимально можливе 
використання результатів таких досліджень в 
організації навчального процесу; внесення змін 
до цієї організації відповідно до отриманих ре-
зультатів досліджень та обстежень. Значна роль 
у цій демократизації належить органам студент-
ського самоврядування, оскільки їх представни-
ки безпосередню беруть участь у проведенні на-
званих досліджень й обстежень, у з’ясуванні  
ставлень основної маси студентів до викладання 
окремих дисциплін, роботи окремих викладачів 
тощо.  
Другий напрям прямо пов’язаний із першим і 

багато в чому витікає з нього: це забезпечення 
автономії студентів у навчанні. Мається на увазі 
поступове перетворення навчання у самонавчан-
ня, коли студент ставиться в умови, в яких він 
повинен одержувати знання в основному за ра-
хунок творчої самостійної роботи, самостійно 
шукаючи потрібну для виконання навчальних 
завдань інформацію та творчо її опрацьовуючи з 
тим, аби зробити необхідні висновки й отримати 
обумовлені навчальним завданням результати. 
Розвиток такої навчальної автономії потребує 
забезпеченості навчальними матеріалами та лі-
тературою для самостійної роботи, активізація 
роботи бібліотеки, можливості постійного кори-
стування студентами інформаційними техноло-
гіями, зокрема Інтернетом. Саме розробка і за-
безпечення такими матеріалами та можливостя-
ми становить найбільш значну частину методич-
ної роботи викладачів.  
Впровадження навчальної автономії потребує і 

суттєвої зміни ролі викладача у навчальному про-
цесі. Поступова зміна цієї ролі є третім напрямом 
впровадження інноваційних методів навчання у 
навчальний процес. Із людини, яка дає знання й 

перевіряє їх засвоєння студентами, викладач пере-
творюється на організатора їх роботи з самостій-
ного пошуку, творчого створення та опрацьову-
вання цих знань. Його головна функція – давати 
студентам напрями та орієнтири, а також необхід-
ну допомогу в творчому самонавчанні. Така функ-
ція передбачає й те, що залучення викладачем сту-
дентів до виконання навчально-дослідної та нау-
ково-дослідної роботи стає прямим службовим 
обов’язком, без виконання якого викладач не може 
вважатися таким, який повністю відповідає профе-
сійним вимогам часу.  
Все викладене вище реалізується за умови 

впровадження четвертого напряму – індивідуалі-
зації навчального процесу. Демократизація, на-
вчальна автономія студентів, робота з ними ви-
кладача як організатора самостійного набуття 
знань тими, хто навчається, можливі, якщо вра-
ховується особистість кожного студента, його 
психічні пізнавальні особливості та особливості 
сприйняття, інтереси, потреби, цілі тощо. Ви-
кладачі повинні ретельно вивчати особистості 
своїх студентів, пристосовуючи методику ви-
кладання. Тільки за такої умови можна розкрити 
й використати в навчальних цілях психологічні 
резерви тих, хто навчається, перетворити їх із 
пасивних об’єктів педагогічних зусиль в актив-
них суб’єктів-учасників навчального процесу.  

 П’ятим важливим напрямом, який суттєво 
допомагає реалізувати перші чотири, є впрова-
дження так званого кооперативного навчання. 
Воно базується на спільній роботі студентів над 
навчальними завданнями проблемного характеру 
та практичними науковими дослідженнями (на-
приклад, виконання навчальних проектів, науко-
во-дослідна робота, договірні тематики), коли 
вирішення досягається поєднанням зусиль, тобто 
кооперації студентів і викладача у досягненні  
спільної мети. Кооперативне навчання сприяє 
об’єднанню знань, навичок і вмінь студентів, їх 
здібностей і можливостей, що створює умови 
для взаємонавчання. Студенти починають вчи-
тися один у одного, так що потенціали всіх 
“присвоюються” кожним, у результаті чого зага-
льний прогрес у навчанні значно прискорюється. 
Кооперативне навчання вимагає такої організації 
навчального процесу, за якої як в аудиторії, так і 
за її межами студенти постійно працюють пара-
ми та малими групами, звітуючи про результати 
самостійної колективної роботи як викладачеві, 
так і всій своїй академічній групі в цілому (кейс-
методи, ділова гра, диспути, діалоги, урок-
конкурс, урок-презентація та інші).  
Кооперативне навчання, а також необхідність 
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розвивати творчі підходи і творчий потенціал 
студентів викликало потребу впровадження шо-
стого напряму – використання проблемного під-
ходу до навчання. Він вимагає такої постанови 
навчальних завдань для студентів, щоб їх вико-
нання обумовлювало не просте репродукування 
отриманих знань, а їх творче  використання для 
вирішення нових, нестандартних задач у нових, 
нестандартних ситуаціях. У цьому випадку, ви-
конуючи навчальні завдання, студенти самостій-
но відкривають і створюють нові знання, набу-
ваючи нових навичок і вмінь (зокрема, вміння 
функціонувати, працювати та приймати рішення 
у нестандартних ситуаціях, ставити проблему, 
генерувати ідею, оцінювати кінцевий результат), 
що вкрай важливо для ефективної майбутньої 
професійної діяльності.  
Всі раніше зазначені напрями тісно пов’язані 

та обумовлюють необхідність ще одного – інфо-
рматизації навчального процесу. Він повинен 
бути до такої міри насиченим комп’ютерною 
технікою, щоб кожний студент у будь-який час 
мав можливість вести пошук в Інтернеті, отри-
мувати через Інтранет завдання від викладача та 
його коментарі щодо їх виконання, отримувати 
потрібні консультації, обмінюватися інформаці-
єю з іншими студентами й отримувати всі необ-
хідні повідомлення щодо навчального процесу; 
виконувати через Інтернет спільні навчальні 
проекти зі студентами своєї академії, інших ВНЗ 
і навіть зі студентами з інших міст та країн і т. д. 
Без цього не можливі ні справжня навчальна ав-
тономія, ні кооперативне навчання, ні реальна 
індивідуалізація навчального процесу, його інте-
нсифікація та активізація, ні повноцінне впрова-
дження проблемного підходу.  
Ми проводимо значну роботу у цьому напря-

мі, щоб із часом наблизитися до рівня кращих 
ВНЗ у плані інформатизації навчального проце-
су.  
Нарешті, останнім, напрямом є удосконалення 

системи контролю (в тому числі тестового) 
знань, навичок і вмінь, набутих студентами. 
Адже система контролю вимагає не просто ре-
продукування студентами отриманих знань; вона 
повинна оцінювати, як студент вміє їх викорис-
товувати для вирішення проблемних (і в першу 
чергу, практичних) задач й завдань. Значне місце 
посідають розроблені електронні тести, які сер-
йозно підвищують об’єктивність, оперативність 
та масовість проведення контролю з дисциплін, 
що викладаються [2].  
Аналіз деяких визначених заходів і напрямів 

діяльності мають впровадження або розвиток у 

нашій академії, зокрема: 
- впроваджена кредитно-модульна система з 

необхідним пакетом документів. Також ввесь 
професорсько-викладацький склад академії ак-
тивно готувався до ведення навчального процесу 
згідно з загальноєвропейськими нормами, стан-
дартами й вимогами. Починаючи з вересня 2006-
2007 навчального року, викладання навчальних 
дисциплін та організація навчального процесу на 
першому курсі всіх напрямів підготовки прово-
дилася вже у повній відповідності до вимог і 
стандартів Болонського процесу. Найважливі-
шими інноваціями були:  

- впровадження європейської системи поточ-
ного та підсумкового контролю на основі заліко-
вих кредитів ECTS;  

- впровадження кредитно-модульної системи 
навчання та організації навчального процесу;  

- перенос акценту з аудиторної роботи студен-
тів на їх самостійну роботу; 

- впроваджені елементи системи дистанційної 
освіти у вигляді електронного варіанту навчально-
методичного комплексу підготовки студентів; 

- підготовлені й випущені електронні навча-
льні посібники та підручники; 

- застосовуються комп’ютерні технології для 
оцінки знань студентів; 

- впроваджені (з окремих навчальних дисцип-
лін) інноваційні види занять, а також заняття із 
застосуванням мультимедійних технологій; 

- ведуться сучасні наукові дослідження, ре-
зультати яких впроваджуються у навчальний 
процес; 

- впроваджена практична підготовка студентів 
у кращих вітчизняних господарствах та стажу-
вання в іноземних країнах; 

- створені й діють підрозділи, де студент може 
отримати за час навчання кілька дипломів і сер-
тифікатів, робочу професію (інститут післядип-
ломної освіти) та поглибити знання з іноземної 
мови (мовний центр); 

- проводяться заходи з формування студента 
як особистості, залучення до студентського са-
моврядування, пропонуються практичні дії для 
власного самовиховання; 

- здійснюється нарощування якісного складу 
науково-педагогічного потенціалу для задово-
лення потреб академії сьогодні та розвитку її  в 
майбутньому. 
Названі напрями роботи академії не є вичерп-

ними – вони потребують подальшої реалізації у 
напрямі підвищення якості освіти, наближення її 
до європейських стандартів і вимог, а також 
принципів Болонської декларації [3]. 
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Тому для вирішення поставлених перед ака-
демією питань, актуальність яких очевидна, ми 
повинні провести комплекс заходів організацій-
ного, науково-методичного та управлінського 
характеру, створивши умови для підготовки фа-
хівців, рівень знань яких дозволяв би бути затре-
буваними в умовах ринкової економіки та жорс-
ткої конкуренції на ринку праці, а саме: 

- інтенсифікація навчального процесу та мак-
симальна активізація студентів у ньому. Кожен 
провідний викладач повинен проводити відкриті 
інтерактивні заняття; 

- забезпечення викладачем мотивації до само-
стійної роботи студента з чіткою постановкою 
пізнавальних завдань, алгоритму виконання ро-
боти, знанням способів її виконання, обсягів ро-
боти, форм звітності, термінів її подання, видів 
консультаційної допомоги, видів і форм контро-
лю, критеріїв оцінювання (кожна навчальна дис-
ципліна кафедри повинна мати повний комплект 
методичних розробок самостійної роботи). Са-
мостійна робота є однією з основних форм орга-
нізації навчального процесу, при якій змінюєть-
ся роль викладача, який мотивує не просте від-
творення теоретичних знань, а доводить студен-
та до уміння використовувати набуті знання на 
практиці, у нестандартних ситуаціях і професій-
ній діяльності; 

- формування у студента пізнавальної діяль-
ності, самоосвіти, самовдосконалення через 
участь у науково-дослідній роботі і впроваджен-
ня цих результатів у навчальний процес. Для 
цього на кожній кафедрі повинні діяти наукові 
гуртки, патентний пошук, наукові дослідження 
аспірантів та здобувачів, практичні науково-
дослідні роботи, наукові занняття-екскурсії, ін-
дивідуальна робота викладача зі студентом. По-
трібно залучати студентів до участі в наукових 
конференціях, олімпіадах, круглих столах, ви-
ставок творчих робіт, виготовлення стендів, аль-
бомів, таблиць, структурно-логічних схем, му-
ляжів, вивчення науково-популярної літератури, 
роботи зі статистичними даними тощо; 

- активізація вагомої ролі випускаючої кафед-
ри з напряму підготовки, яка за своїм науковим і 
кадровим потенціалом повинна не лише відпові-
дати за зміст освіти (навчальні плани, навчальні 
програми, наповненість і взаємозв’язок дисцип-
лін, якість та практичність дипломних робіт) але 
пропонувати нові форми, способи, методи на-
вчання. Потрібно провести реорганізацію по ви-
значенню однієї випускаючої кафедри за напря-
мом підготовки, дотримуватися її нормативного 
кадрового складу, чітко визначити функції та 

завдання кафедри, зробити її, а не деканат, осно-
вним ядром у фаховій підготовці спеціаліста; 

- переформування роботи методичних рад фа-
культетів (як дієвих механізмів узагальнення і 
розповсюдження інформації про нові розробки 
інноваційних методик в усіх сферах науково-
педагогічної діяльності); взаємодопомога викла-
дачам; трансформація і впровадження актуаль-
них методів інтерактивного навчання, позитив-
ного досвіду тощо; 

- інтеґрація освіти та виробництва. До навча-
льного процесу залучати провідних фахівців і 
матеріально-технічну базу передових підпри-
ємств аграрної галузі, впроваджувати на їх базі 
наукові дослідження. Створити асоціацію випус-
кників академії з метою формування перспекти-
вних напрямів підготовки спеціалістів за сучас-
них умов господарювання, сприяти вирішенню 
проблем практик і працевлаштування майбутніх 
спеціалістів; 

- координація діяльності бібліотеки на допо-
могу науково-виробничій діяльності, навчально-
виховному процесу. Спільно з кафедрами здійс-
нити постійний аналіз забезпечення навчальних 
дисциплін літературою згідно з нормами (завес-
ти облікові карти) та запропонувати конкретизо-
ване – в розрізі дисциплін – оновлення бібліоте-
чного фонду; створити електронну базу навча-
льних підручників і навчальних посібників, що 
видані в академії за останні 5 років, продовжити 
перехід на електронні каталоги обліку літерату-
ри, співпрацювати з бібліотеками інших аграр-
них вузів стосовно інформації з наявних бібліо-
течних фондів і в плані можливості обміну нею; 
досліджувати ринок нових видань та інформува-
ти 1 раз у квартал методичні ради факультетів 
короткою анотацією цих видань; 

- реалізація сучасного підходу до планування 
поточної навчальної роботи (робочі навчальні 
плани, семестрові навчальні плани, графік на-
вчального процесу, континґент студентів, план 
роботи кафедри, журнали обліку навчання, атес-
таційні та екзаменаційні відомості, графіки са-
мостійної роботи та інше) і переведення їх в еле-
ктронний вигляд; 

- організація соціологічних досліджень і об-
стежень із метою виявлення реальних потреб 
студентів, їх ставлень до того, для чого та як їх 
навчають, їх навчальної мотивації, у виясненні 
ставлень основної маси студентів до викладання 
окремих дисциплін, роботи окремих викладачів 
тощо та максимально можливе використання 
результатів таких досліджень в організації на-
вчального процесу, внесення змін до цієї органі-
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зації відповідно до отриманих результатів дослі-
джень та обстежень (впровадити дослідження в 
кінці кожного семестру); 

- впровадження позитивного педагогічного 
іміджу викладача (професійні знання та вміння + 
розум + характер + морально-етичні якості + зо-
внішність) та моніторинґове опитування «Ви-
кладач очима студентів»; 

- подальша інформатизація і комп'ютеризація 
навчального процесу (електронні, мультимедійні 
та інтеґровані підручники), створення спеціалі-
зованих навчальних аудиторій із використанням 
відео-конференційних технологій для проведен-
ня відкритих лекцій та науково-практичних кон-
ференцій, використовуючи можливості відеолі-
зації, сучасних програмних комплексів. Знижен-
ня зайнятості студентів механічною та неціка-
вою роботою (креслення, проміжні розрахунки 
тощо), підготовка їх до складання технічних за-
вдань на необхідні діючі програмні системи, за-

безпечення доступу до нових інформаційних 
джерел, врахувуючи, щоб виконання курсових 
робіт, дипломних робіт, контрольних робіт, роз-
рахунково-графічних робіт не перетворилися 
тільки у формування вихідних даних і роздруку-
вання результатів; 

- розширення світогляду студентів, формуван-
ня їх національної кульури, духовності, здорово-
го способу життя, створення клубів за інтереса-
ми, стимулювання культурних, мистецьких, 
спортивних заходів тощо. 
Перспективні напрями розвитку інноваційних 

технологій навчання повинні реалізувати про-
граму підготовки спеціалістів нового покоління, 
які б володіли системними знаннями і впродовж 
життя змогли б самостійно їх поновлювати, во-
лодіють новітніми методами наукових дослі-
джень, були б здатні генерувати власні ідеї та 
проекти. 
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Постановка проблеми. Двадцять перше сто-

ліття ООН визначила як століття генетики. Саме 
вона надасть людству можливість значно поліп-
шити своє життя й навіть створити умови безбід-
ного існування. І це не фантастика, а не таке вже 
й далеке майбутнє. Перші кроки в цьому напрямі 
вже зроблено. Мова йде про так званні трансген-
ні рослини і тварини, які виробляють продукти 
не властиві їхнім родоначальникам, тобто гене-
тично мождифіковані продукти (ГМО). 
Останнім часом в Україні цьому питанню на-

дається неабияка увага. Не так давно був опублі-
кований закон, а через певний час – і постанова 
уряду, в яких наголошується на необхідності ма-
ркування продуктів отриманих з організмів, які 
штучно утворені за рахунок пересадки генів з 
одного організму в інший. При цьому ставиться 
під необґрунтований сумнів небезпечність таких 
продуктів.  
Чи відповідає така постановка питання дійс-

ності, можуть пояснити передусім закони гене-
тики масові досліди в цій галузі, а також досвід 

використання ГМО в багатьох країнах Європи й 
Америки. 
Методика досліджень: аналіз та синтез літе-

ратурних дослідницьких даних і власних теоре-
тичних узагальнень. 
Аналіз головних експериментальних ре-

зультатів і дискусійних публікацій стосовно 
досягнень у даній генетичній галузі. У генети-
ці існує такий розділ як генетична інженерія. Це 
– розробка методів пересадження генів з одних 
організмів в інші й створення на цій основі но-
вих форм рослин і тварин: при цьому рослини 
називаються трансгенними, а тварини гентавра-
ми. Саме слово вже вказує на те, що гентавр – 
тварина, отримана за рахунок штучного перене-
сення чужорідних генів в організми, які нале-
жать різним видам тварин. Справа в тім, що 
природним шляхом, застосовуючи традиційні 
методи схрещування, одержати міжвидові гібри-
ди неможливо, – цьому перешкоджають закони 
фізіології, визначені законами генетики. 
Міфологія багата різного роду кентаврами, гар-

піями, сиренами й іншими дивними істотами. Це 
говорить про споконвічну мрію людства одержа-
ти тварин, які б поєднували в собі ознаки двох, 
трьох і більше різних видів організмів. Сьогодні 
наука досягла можливості перетворити міфи в 
дійсність. 
Теоретичним початком генетичної інженерії, 

мабуть, варто вважати 1972 рік, коли американ-
ський учений Пол Берг зі співробітниками одер-
жав перші гібридні молекули спадковості – 
ДНК. Ці молекули – не що інше, як гени. На су-
часному етапі можна виділяти, виокремлювати, 
зберігати, розмножувати будь-які гени. Це но-
сить назву генної інженерії. Проте вперше на 
рослинах і тваринах можливість пересадження 
генів була доведена ще на початку 70-х років 
минулого сторіччя.  
І відбулося це в Полтаві. Саме в рослинництві 

– на кафедрі селекції й генетики сільськогоспо-
дарського інституту. Завідувач кафедри профе-
сор М.М. Чекалін разом із московськими коле-
гами отримали трансгенний ячмінь, а завідувач 

Висвітлюється сучасний стан та перспективи 
розвитку генетичної інженерії в галузі сільського 
господарства з метою отримання нових генотипів 

рослин і тварин. 
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лабораторії генетики Полтавського НДІ свинар-
ства О.Г. Близнюченко у 1975 році саме за раху-
нок пересадження генів барана в яєчники свині 
отримав першого у світі гентавра – порося, яке 
мало окремі овечі ознаки. Ці «піонерські» робо-
ти, на жаль, не були підтримані державою, оскі-
льки для свідомості тогочасних керівників науки 
такі досягнення були не зрозумілими. Завдяки 
такому нерозумінню колишній СРСР позбувся 
наукового пріоритету в цій галузі. Як не прикро, 
але подібне ставлення спостерігалося у могутній 
державі не лише до генетики, а й до кібернетики 
та інших «шкідливих» наук. Із цієї точки зору 
людство щасливе тому, що здрастують ті країни, 
в яких існує толерантне ставлення до незвичних 
досягнень науки з подальшим використанням її 
результатів на благо своїх громадян і всього 
людства. 
Завдяки цьому в науці вже визначені головні 

напрями досліджень із генетичної інженерії тва-
рин. Це – створення нових порід, об’єднуючих у 
собі ознаки двох чи більше організмів, які нале-
жать до різних порід, а то й навіть видів: напри-
клад, створити породи овець, у яких би вовна 
була різнобарвною за рахунок пересадження їм 
генів папуг чи одержати породи свиней, най-
більш плодючих і скоростиглих – за рахунок пе-
ресадження генів від в’єтнамської свині свиням 
місцевих українських порід, оскільки природним 
схрещуванням цього досягти не можна. Теоре-
тично нині існують генетичні методи створення 
будь-яких рослин і тварин, корисних для людст-
ва. Практично можливі безмежні генетичні ком-
бінації. 
Другий напрям – це створення тварин, які б 

могли продукувати біологічно активні речовини, 
необхідні для лікування людей. Скажімо, свині 
виробляють людський інтерферон, інсулін і ба-
гато інших речовин, так конче необхідних су-
часному суспільству. 
І третє, – створення гентаврів, від яких би мо-

жна було брати органи для трансплантації їх лю-
дині. Такі роботи вже ведуться. Для цього най-
частіше використовують свиню, оскільки вона за 
генетичним статусом (за винятком мавп) най-
ближча до людини. І це далеко не все, що можна 
створити за допомогою генетичної інженерії. 
В останній час вчені розроблять методи ство-

рення ГМО, які давали б змогу виготовляти 
промислові продукти.  
Що ж стосується рослинництва, то тут успіхи, 

можна стверджувати, уже зараз величезні, оскі-
льки вводити чужорідні гени в рослини значно 
простіше, ніж у репродуктивні органи тварин. 

До того ж у рослин пересадження генів, чи 
трансгеноз, як він називається в науці, провести 
значно простіше й набагато ефективніше, ніж у 
тваринництві. Уже культивуються сотні транс-
генних рослин, що мають невластиві їм особли-
вості за рахунок функціонування в них чужорід-
них генів. Це різні сорти картоплі, стійкої до ко-
лорадського жука, кукурудзи, сої, стійких до 
окремих гербіцидів, фіолетових помідорів, які 
лікують рак, а також більш врожайної полуниці 
та багато чого іншого. Користь від генетичної 
інженерії в рослинництві надзвичайно велика.  
У суспільстві, на жаль, існує генофобія, тобто 

боязнь використовувати в харчуванні продукти 
трансгенних організмів – з остраху їхньої шкід-
ливості для людини. Щоправда, велика генофо-
бія існує там, де люди мало розуміються на зга-
даній темі, в той час як у США і Європі реалізу-
ється понад сорок відсотків продуктів генетично 
модифікованих рослин. Із цього погляду це не 
генофобія, а, швидше, генонеуцтво.  
Подібне відношення до трансгенних рослин 

має дві причини.  
По-перше, малограмотність в області генетики 

більшості населення планети й поширення цієї 
безграмотності в різних друкованих виданнях. 
Прикладів багато. При цьому використовуються 
хвацькі заголовки на кшталт: «Трансгенна нава-
ла», «Трансгенна експансія», «ГМО повышает 
смертность у крыс», «Смертоносні продукти» і 
под. У статтях подібного типу видаються такі 
«наукові перли», від яких навіть студенти біоло-
гічних факультетів й школярі старших класів 
жахаються. 
Згадаємо лише деякі з них. Так, доктор біоло-

гічних наук К. Гаркава, відповідаючи на запи-
тання кореспондента, стверджує: «Але вже зараз 
доведено, що трансгени, потрапляючи в наш ор-
ганізм – у кров, кишківник, сперму та інші орга-
ни, зумовлюють пухлини, алергії, порушення 
репродукційної функції». Це говорить про повну 
біологічну безграмотність, бо як стверджують 
закони фізіології, нічого подібного не станеться, 
якщо навіть ввести чужорідні гени в кров люди-
ни чи тварини. Це доведено сотнями різних екс-
периментів, у результаті яких намагалися отри-
мати міжвидові гібриди. Гени – це ланцюг п’яти 
біохімічних елементів, з яких і складається спад-
кова речовина ДНК. Головна її властивість – 
універсальність, тобто однаковість генетичного 
коду в усіх живих організмів на цій планеті, не-
залежно від їх складності. Саме завдяки цьому 
трансгени не викликають ніяких вад ні в дорос-
лих людей, ні в їхніх дітей. Дефекти організмів 
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викликає забрудненість середовища різного роду 
агресивними речовинами. 
Наведемо ще одне «страшне» категоричне су-

дження: «Британські вчені виявили, що змінені 
гени «осідають у кишківнику». По-перше, нічого 
цього не було. Вказане – чиста вигадка. По-
друге, кишківник насправді існує для того, щоб 
усе перетравлювати, у тому числі й чужорідні 
гени, які людина поглинає з клітинами м’яса різ-
них тварин, продуктів із різних рослин тощо. 
Травний шлях призначений для розщеплення 
всіх складних речовин до найпростіших моле-
кул, а тому нічого в ньому не осідає, бо інакше – 
смерть. Це відомо кожному пересічному грома-
дянину, але, як бачимо, не доктору біологічних 
наук. Добре, що британські вчені не читають 
таких вигадок, а то автор дорого заплатив би за 
таку безбожну фальсифікацію. На думку того ж 
автора, використання лікувальних трансгенних 
рослини теж … «Для України … була б справж-
ня катастрофа». Людям усього світу такі росли-
ни рятують життя, а в Україні, виходить, вони 
шкодять. (Хіба тим, що плодять безграмотних 
«вчених»). Лише за подібні нісенітні висловлю-
вання їх необхідно позбавляти не лише диплома 
вченого, але й атестата зрілості за загальноосвіт-
ню середню школу, бо ж такі наукові незрілості 
можуть «видавати» лише особи, які зовсім не 
обізнані з елементарними законами біології, не 
говорячи вже про закони генетики, фізіології, 
біохімії. Стверджують, наприклад: «У картоплю 
вживлено білок бактеріального походження – 
ботулін». Про що це говорить? Судіть самі. Вжи-
вити білок в організм людини, тварини чи рос-
лини неможливо, а якщо його якимись методами 
ввести в кров, то він викличе шок і далі – смерть. 
Саме через це переливання крові ґрунтується на 
однаковості груп крові. А друге те, що в карто-
плю пересаджується ген ґрунтової бактерії, кот-
ра в людини не викликає ніяких порушень навіть 
у випадку її проникнення в легені, що часто спо-
стерігається тоді, коли люди працюють у полі чи 
на огороді. Що стосується білка ботуліна, то з 
ним взагалі ніхто з генетичних інженерів не пра-
цює. І це далеко не все. Інколи посилаються на 
деяких авторів, котрі у своїх експериментах бу-
цім-то дійшли висновку про шкідливість генети-
чно модифікованих продуктів. Так, доктор Пуз-
таї з Англії стверджував, що трансгенна карто-
пля негативно впливає на мозок, органи трав-
лення та кровотворення у пацюків. Аналогічно й 
доктор І. Єрмакова з Росії «довела», що транс-
генна соя не лише шкодить організму експери-
ментальних пацюків, а навіть їх нащадкам. Хо-

роший був би метод знищення щурів, але він не 
працює: можливо, тому, що вони (щури) не зна-
ють бажання дослідника? А де ж об’єктивність 
науки? Даруйте, але таке твердження з точки 
зору сучасної науки – нижче «плінтуса» безгра-
мотності. Різниця між наукою в Англії й Україні 
полягає в тому, що англійські вчені своїми до-
слідами довели, що результати Пузтаї не відпо-
відають науковій методиці проведення дослідів, 
а тому автора назавжди позбавили звання вчено-
го. У нас же навіть академіки цитують «наукові 
досягнення» Єрмакової замість того, щоб переві-
рити це в багатьох подібних дослідах. Щоправда, 
необхідно вказати, що перевірку дослідів Єрма-
кової провели японські вчені на п’яти поколін-
нях пацюків – і ніяких фізіологічних відхилень у 
жодному поколінні не виявили. Подібні досліди 
проводили на багатьох різних тваринах: свинях, 
вівцях, коровах м’ясних і молочних порід, кро-
ликах, буйволах, рибах та курях. Ось про це й 
необхідно повідомляти на шпальтах газет, а не 
про фальшовані результати не зовсім порядних 
вчених. 
Іноді недоброзичливці генетичної інженерії 

посилаються на те, що для пересадження генів 
використовуються рослинні віруси і, на їх дум-
ку, вони, мовляв, можуть потрапити в організм 
людини, що й принесе шкоду організму. Це вже 
більше нісенітниці, бо рослинні віруси не мо-
жуть існувати в людському організмі. За доказа-
ми далеко ходити не потрібно. Достатньо вказа-
ти, що картопля, котру споживають мільярди 
людей, завжди має велику кількість вірусів, але 
це не приносить людям якоїсь шкоди. Та що по-
робиш, коли у нас такі ось «вчені» – одні «білок 
вживлюють в організми», інші метри до кіло-
грамів додають, треті породи тварин виводять, 
які своєю продуктивністю не відрізняються від 
уже існуючих, а тому нікому не потрібні (за ви-
нятком їх авторів), четверті культивують рос-
линні віруси в людських організмах і багато ін-
ших чудасій. Одним словом, «шнобелівські пре-
мії» – за ними. Такі премії зараз видаються за 
найбезглуздіші «винаходи» чи «наукові досяг-
нення». Усе ж їх не так багато, як нам здається. 
Не зрозуміло одне: де їх знаходять журналісти? 
Чи, може, спрацьовує правило: «Золото тоне, а 
лайно спливає». Тільки навіщо його рекламува-
ти? 
У цій ситуації не зрозуміло щонайперше те, 

чому не публікуються наукові факти із цієї теми 
фахівців, учених, котрі працюють у цій галузі, 
мають певні досягнення, досвід, об'єктивні знан-
ня й можуть нести слово істини в маси? Чому 
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саме їм не надається така увага, яка надається 
безглуздим і безграмотним творінням? Чому са-
ме об'єктивні результати не популяризуються 
так широко, як безвідповідальні, фальшиві, які й 
вводять в оману населення країни? 
Річ не в тому, що може бути інша, відмінна, 

думка, а в тім, що не можна культивувати в на-
роді безграмотні погляди. З одного й того ж 
приводу можуть існувати різні погляди, але 
тільки до тих пір, допоки не буде встановлена 
істина. Не буває дискусій із простих математич-
них аксіом, хоч окремі вчені не відають про них. 
Земля кругла. Хто стане заперечувати цю істину, 
навіть за тих умов, що існує група людей, котра 
вважає Землю плоскою? Правда, від цього вона 
не стає плоскішою. Саме із цієї причини й напи-
сана дана стаття.  
Окрім того, що подібні публікації вводять в 

оману людей, вони ще стараються зробити дур-
нями вчених, які працюють у цій галузі, доводя-
чи зовсім зворотне. Правда, це можливо лише в 
нашій країні – в інших існує сувора відповідаль-
ність за розповсюдження безграмотності в сус-
пільстві.  
Правда й те, що в деяких країнах генофобія 

культивується різними лобі, й насамперед, хімі-
чними концернами, інтереси яких страждають 
від результатів генетичної інженерії. Наочним 
прикладом у цьому відношенні є картопля, якої 
не їсть колорадський жук. Боротьба з колорадсь-
ким жуком вимагає тисяч тонн різних хімічних 
речовин, їх виробництво приносить хімічним 
концернам мільйони прибутку, а людям – безліч 
різного роду болячок. За обставин тотального 
поширення трансгенної картоплі хімічні концер-
ни зазнають величезних збитків, оскільки ніхто 
не буде купувати отрутохімікати. Саме цим і по-
яснюється той факт, що насаджується думка про 
шкідливість трансгенних рослин. Хоча насправді 
від таких новинок людство здобуває лише здо-
ров'я й чистоту довкілля.  
Свого часу в Україну було завезено декілька 

тонн трансгенної картоплі. Більша частина їх 
була знищена, проте декілька кілограмів розій-
шлося з-поміж населення, у тому числі потрапи-
ли й до автора. Сім років автор користувався 
трансгенним продуктом і живий, здоровий. З 
величезною радістю він і зараз розводив би лише 
трансгенну картоплю. І роботи менше, і хімічна 
отрута не потрібна. Бо насправді, як стверджу-
ють і закони генетики, і практика господарюван-
ня, шкоди від трансгенних рослин практично не 
існує, хоча в теоретичному плані лише в окре-
мих випадках вона може виникати. Однак це 

легко контролюється, а тому не може завдати 
шкоди людині. При цьому наголосимо, що як 
трансгенні рослини, так і їх генопродукти, перш 
ніж дійти до споживачів, проходять ретельно 
багато різних аналізів на їх безпечність на бага-
тьох різних видах тварин. І не було ще жодного 
випадку, щоб продукти від генетично модифіко-
ваних рослин шкідливо вплинули на організми 
тварин чи людей. А все, що стверджується про їх 
шкідливість, – це їх антиреклама на захист еко-
номічних інтересів хімічних фірм або політич-
них і деяких громадських організацій, куди від-
носяться й так званні «зелені».  
Люди бояться того, що чужорідні гени та їх 

продукти, які проявляються в трансгенних рос-
линах, наносять шкоду людському організмові, 
забуваючи про те, що ці гени можуть потрапити 
від їх першоджерел і ніколи не принести шкоди. 
Упродовж життя, споживаючи рослинні чи тва-
ринні продукти, люди поглинають кілограми 
генів і їх генопродуктів, які є нічим іншим, як 
специфічним білком. При цьому не має значення 
отруйні це організми чи ні. Ніхто з тих, хто їсть 
зміїв, не плюються отрутою й не повзають по 
землі. Практично люди їдять все – тарганів, ли-
чинок мух, жаб, дощових черв’яків і багато по-
дібного, не втрачаючи від цього ні здоров’я, ні 
людської подоби. Чоловіки вживають яловичи-
ну, але ж «рогатими» вони бувають не від того. 
Справа в тім, що гени виробляють лише білки, і 
більше вони не можуть нічого робити. Гени 
складаються з п’яти різних невеликих молекул 
(нуклеотидів) у різній їх комбінації, а білки – із 
двадцяти різних амінокислот (і теж у різномані-
тних комбінаціях). Усі вони проходять через 
кишково-шлунковий тракт, де потерпають від 
впливу багатьох ферментів, котрі розщеплюють і 
гени, і білки до їх елементарних молекул. Лише 
останні потрапляють у кров і використовуються 
клітинами організму для свого існування, тобто 
для утворення власних генів та своїх білків. Мо-
лекули цілісних білків або генів у кров людини 
не потрапляють. Чужорідна ДНК постійно зна-
ходиться в кишечнику людини і тварини з тих 
поживних речовин, які вони споживають. Якщо 
гени і білки з нетрансгенних організмів не про-
никають в організми, які їх споживають, то чому 
повинні проникати модифіковані гени чи їх біл-
ки? Саме тому і небезпеки для людей вони не 
несуть.  
Розглянемо для прикладу ситуацію, що ви-

никла навколо картоплі, стійкої проти колорад-
ського жука. У клітини цієї рослини перенесе-
ний ген ґрунтової бактерії типу бацили (Bacillus 
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thuringiensis – Bt). Селяни, дачники, городники, 
коли мають справу з лопатою чи сапою, підні-
мають пилюку, поглинаючи разом із нею і баци-
лу з усіма її генами, у тому числі й з тим геном, 
який пересаджений у картоплю. Однак шкоди 
для людського організму від цього не спостері-
гається. Жуки ж, поїдаючи картоплю, гинуть –
для них трансгенна рослина отруйна. Річ у тім, 
що в колорадського жука травлення відрізняєть-
ся від людського й усіх ссавців у цілому: у комах 
молекули білків спочатку потрапляють у гемо-
лімфу, звідти – в клітини, де й повинно пройти 
їх розщеплення. Проте такого розщеплення не 
відбувається, оскільки жук не має відповідних 
ферментів. Тому він і гине.  
Отже, для людини модифіковані бульби кар-

топлі неотруйні, а для жука токсичні. Ця теза 
стосується усіх генетично модифікованих орга-
нізмів. Тому не існує негативних реакцій людсь-
кого організму на надходження в нього цих ре-
човин, незалежно від того, кому вони належали 
раніше – отруйним чи неотруйним рослинам або 
тваринам. Якщо ж такі рослини пройшли через 
травний шлях тварин, то продукти тваринництва 
взагалі не можуть утримувати жодної молекули 
чужорідної ДНК чи створеної нею молекули біл-
ку, тим більше не можуть їх накопичувати. От-
же, вони не можуть впливати і на майбутнє по-
коління. 
Думка про те, що коли жук гине від цієї кар-

топлі, то й людині це шкідливо, носить приміти-
вний побутовий характер, не маючи під собою ні 
наукової, ні експериментальної основи. Справа в 
тім, що навіть отруйні для людини організми хто-
небудь та їсть, скажімо, ті ж гриби-мухомори чи 
бліду поганку. Для людини вони отруйні, а для 
багатьох бактерій і хробаків – гарний харчовий 
субстрат. Тому покладатися на те, що коли хро-
бак гине, то і людині це шкідливо не завжди 
справедливо. До того ж факт наявності різних 
хробаків, які знаходяться у фруктах чи овочах, 
ще не доказ того, що останні не оброблялися  
отрутохімікатами. Як бачимо, подібні думки не 
відповідають дійсності. Можна їсти яблука чи 
груші, продірявлені черв’яками, й отруїтися хі-
мікаліями, якими оброблялися дерева. 
Заради справедливості варто зазначити, що 

теоретично існує і негативна сторона трансгено-
зу: вона полягає в тім, що кожен чужорідний ген 
є стосовно організму мутантним. А мутації, як 
відомо, можуть бути корисними, нейтральними і 
шкідливими. Однак це для організмів, яким пе-
ресадили певний ген, а не для тих організмів, які 
споживають відповідний продукт. 

Крім прямої дії чужорідного генопродукту 
можлива ситуація, коли він виявить множинну 
дію, тобто вплине на роботу багатьох інших ге-
нів трансгенної рослини, як їхній регулятор. У 
результаті цього можлива зміна загальної про-
дуктивності організму в гірший чи кращий бік. 
Поки що гіршого боку не спостерігалося. А от 
кращий установлено: ген стійкості до гербіцидів, 
що був пересаджений сої, одночасно підвищив і 
її врожайність.  
Шкідливість пересадженого гена може поля-

гати також у тім, що він своїм генопродуктом 
може включитися в ланцюг біохімічних реакцій 
організму і, тим самим, визначити синтез яки-
хось інших речовин, у тому числі й шкідливих 
для організму людини. Однак це легко визнача-
ється лабораторними аналізами, експеримента-
льним шляхом на тваринах – і тому не є загро-
зою для людини. З тієї ж причини для трансген-
ного організму чужорідний ген може згубно дія-
ти, і тоді він гине, що відразу припиняє його 
вплив на людину. Однак імовірність і першого, і 
другого випадків мізерна. Крім того вона легко 
визначається науковими організаціями, лабора-
торіями, а тому побоюватися продуктів транс-
генних рослин немає жодних об'єктивних при-
чин.  
Швидше, навпаки, – необхідно масово ство-

рювати трансгенні організми найрізноманітні-
шого характеру – і не лише рослин, але і тварин. 
Від цього тільки користь як для людей, так і для 
довкілля. І якщо завтра будуть отримані свині, 
стійкі до чуми чи рожі або ще якихось хвороб, а 
корови зможуть їсти отруйні рослини завдяки 
підсадженим їм генів таргана чи мухи, то це не 
вказує на те, що сало, м'ясо чи молоко не можна 
їсти. Фізіологія людини така, що вона може 
споживати будь-який чужорідний білок або жир, 
тому що вони у своїй натуральній формі не про-
никають у кров і в клітини організму і не можуть 
їй нашкодити. Саме тому вона і є всеїдна: такі 
генетико-фізіологічні особливості людини та і 
різних ссавців. 
Розробка методів пересадки генів з одної біо-

логічної системи в іншу надає можливості людс-
тву творити свою штучну еволюцію. З’явилася 
можливість створювати нові види рослин і тва-
рин за рахунок комбінації генів, що еволюційно 
належать різним організмам. Поки що до цього 
не дійшло, та результат не за горами.  
Незважаючи на наявність у людей трансгенної 

фобії, наука продовжує працювати в цьому на-
прямі й майже щоденно створює вкрай необхідні 
продукти. У Китаї, зокрема, отримали «золотий 
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рис», що має золотисте забарвлення. Справа у 
тому, що природний рис – білий, оскільки не має 
вітаміну «А» чи його попередника, а це не дає 
можливості використовувати його в дитячому 
харчуванні. Геномодифікований рис має вказа-
ний вітамін і може використовуватися в дитячо-
му харчуванні як повноцінний продукт. Кому від 
цього шкода? Адже це прогрес у генетиці як на-
уці, і прогрес людства – як технологічне досяг-
нення. 
Або інше: група американських учених ство-

рила гентаврів – малярійних комарів. Відомо, що 
малярія – найбільш поширена хвороба у світі: 
щорічно нею заражаються 300-500 мільйонів 
людей, з яких понад мільйон помирає. Новост-
ворені комахи не заражаються малярійним плаз-
модієм, а відтак не можуть заражати людей. При 
цьому вони проявили велику стійкість до при-
родних умов середовища, в якому живуть їх ро-
дичі: успішно розмножуються, схрещуються з 
дикими особинами, від яких народжується поко-
ління, також стійке до малярійного паразита. А 
тут що небезпечного?.. 
А ось канадська фірма «Сімбіозіс» оголосила 

про те, що протягом наступних трьох років змо-
же стати першим у світі виробником гормональ-
ного препарату інсуліну, що повністю відповідає 
людській формі. На сьогодні інсулін добувається 
з підшлункової залози свиней і використовується 
в лікуванні людей. Правда, існує геноінженер-
ний інсулін, що виробляється певними мікроор-
ганізмами, яким свого часу пересадили людсь-
кий ген, котрий відповідає за його синтез в орга-
нізмі людини, – але він дорогий і більшості хво-
рих практично недоступний. При цьому, однак, 
ніхто не говорить про його шкідливість для люд-
ського організму, як продукту, отриманого від 
геномодифікованої бактерії. І це при тому, що-
даний інсулін вводять прямо у кров людей. Чо-
му? Можливо тому, що це не шкодить хімічним 
фірмам і тим, хто з ними пов’язаний?.. 
У зв’язку зі значною ціною отримання даного 

генопродукту вказаним методом людський ген, 
який керує утворенням інсуліну, був перенесе-
ний у геном софори – однолітньої трав'янистої 
рослини, котра використовуються для отриман-
ня барвників. У зернах модифікованих рослин 
знаходиться більше одного відсотка від загаль-
ної маси білку чистого інсуліну. Його легко звід-
ти виділити, а головне, – повністю зникне дефі-
цит у цьому препараті, бо його можна виробля-
ти, у якій завгодно кількості й досить дешево. 
Уже існують плантації інсулінових рослин у Ка-
наді, США, Чілі. Чекати даного інсуліну на рин-

ку залишилося недовго. Тим більше, що одно-
часно з цими дослідами ведуться інші, коли бу-
дуть отримувати цей гормон у молоці корів чи 
кіз. Тут же ставиться питання про отримання в 
молоці речовин, що відповідають за зсідання 
крові, аби допомогти хворим на гемофілію. Такі  
досліди проводяться в Арґентині. Розроблені 
методи отримання близько тридцяти таких про-
дуктів, 15 із яких знаходяться на різних фазах 
клінічних випробувань. Невже й у цьому випад-
ку необхідно кричати про шкідливість ГМО та 
заборону їх продуктів?  
Перспектива подібних робіт випереджає на-

віть ідеї авторів науково-фантастичних романів. 
Група вчених з інституту рослин в Единбурзі 
вивела гентаврів курей, яйця яких містять білок, 
що запобігає розвиткові деяких форм раку. 
Подібних програм досить багато. У них пла-

нується використовувати гени різних мікроорга-
нізмів, рослин, тварин. Трансгенні організми 
можуть використовуватися й у промисловості. 
Німецькі вчені використали методи генетичної 
інженерії для отримання шовку з білків павука-
хрестовика. Річ у тому, що цей шовк міцніший 
якісної сталі й еластичніший від ґуми, а тому 
потреба в ньому досить значна. 
Фірма Genomatic створила бактерію на основі 

відомої кишкової палички, яка виробляє 1,4-
бутандіол, тобто пластмасу, яка використовується 
для виробництва широкого спектру товарів – від 
колготок до автомобільних товарів. У майбутньо-
му планується отримати бактерії, які б слугували 
виробниками відновлювальних енерґетичних 
носіїв – а це вже революція в промисловому ви-
робництві енерґоносіїв. 
Комерційне вирощування генетично-модифі-

кованих (ГМ) культур розпочалося в 1996 році. 
Відтоді площа посівів їх постійно розширюється. 
Так, у 2005 році площа посівів ГМ-культур ста-
новила понад 90 мільйонів гектарів, щорік збі-
льшуючись майже на 10 млн. га. Вирощують їх 
понад 8,5 мільйонів фермерських господарств у 
21 країні. При цьому більше 95 відсотків цих 
господарств знаходяться в США, Арґентині, 
Бразилії, Канаді та Китаї. 
Основними ГМ-культурами на сьогодні є соя, 

кукурудза, бавовна, рапс, рис і багато інших. 
Саме стійкість до гербіцидів є головною озна-
кою даних культур. Що стосується кукурудзи та 
бавовни, то вже створені сорти, стійкі до деяких 
комах-шкідників. Усе це значно підвищило вро-
жайність цих культур і полегшило технологію їх 
вирощування. З року в рік з'являються нові види 
ГМ-рослин та збільшуються площі їх засіву. На 
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сьогодні існує понад 150 геномодифікованих 
сортів рослин. У недалекому майбутньому буде 
створена картопля, стійка до фітофтори, пшени-
ця – до шкідливих грибів. В Україні, на жаль, 
ближчим часом цього не буде, оскільки в нас 
відсутня наукова база досліджень у цій галузі. Та 
заради справедливості все ж необхідно зазначи-
ти, що підпільно в Україні висівають трансгенні 
сою й кукурудзу і деякі інші культури.  
Існує Швейцарський експертний комітет із біо-

безпеки, який займається вивченням питання 
охорони здоров'я людей та збереження довкілля 
при використанні біотехнології й генетичної ін-
женерії. Ця організація консультує офіційні орга-
ни з приводу видачі дозволів на проведення 
польових дослідів і комерційного використання 
ГМ-культур і публікації офіційних положень із 
безпеки «ГМ-продуктів». Саме сюди й слід звер-
татися з питаннями про безпечність ГМ-культур, 
а не до різного роду непрофесіоналів у цій галузі.  
Необхідно акцентувати увагу на терміні «ГМ-

продукти», який вважається науково некорект-
ним. Річ у тому, що модифікованими можуть 
бути лише організми, а не їх продукти. ГМ-
організми не утримують модифікованих продук-
тів. Усі речовини, що існують в організмах, не-
залежно від їх складності, є натуральними, у тім 
числі й білки, що нароблені пересадженими ге-
нами. Саме цьому ні цукри, ні жири, ніякі інші 
продукти не потерпають модифікації від того, 
що у рослину був внесений чужорідний ген. 
Олія з модифікованої кукурудзи чи іншої росли-
ни за своїм складом така ж, як і з немодифікова-
них. Це значить, що перевіряти їх на якусь мо-
дифікацію не лише не потрібно, а нерозумно (це 
тягне за собою величезні збитки). А у нашій кра-
їні вимагають від цукрових заводів довідку, що 
цукор (!) не модифікований; більше того – пи-
шуть на деяких марках горілки, що вона не мо-
дифікована. Це вже гірше, ніж безграмотність – 
це повна нісенітниця. На жаль. 
Проте як рослини, так і їх продукти проходять 

ретельні дослідження на предмет їх безпеки в 
різних рівнях: організменому, речовинному, мо-
лекулярному та ін. При цьому дослідження про-
водяться значно прискіпливіше, ніж у звичайних 
сортів рослин чи порід тварин. Окрім того 
з’ясовується в організмі споживачів ГМ-рослин 
наявність пересаджених генів і їх генопродуктів, 
тобто білків. Нічого подібного не виявляється. 
Це ще раз підтверджує, що ні ГМО, ні їх продук-
ти не становлять ніякої небезпеки. 
Протягом останніх десяти років систематично 

проводиться наукова робота з вивчення можли-

вого впливу ГМ-культур на навколишнє середо-
вище й, передусім, – на біологічне різноманіття. 
Мається на увазі, що дикі рослини можуть схре-
щуватися з генетично модифікованими й, таким 
чином, стати більш стійкими до хімічних препа-
ратів, за рахунок чого значно поширяться в ди-
кій природі, замістивши інші види рослин. Дійс-
но, випадки схрещення диких і культурних рос-
лин, скажімо, таких, як рапс та суріпка, спостері-
гаються, але ніяких переваг вони не отримують і 
тому не можуть значно поширюватися в дикій 
природі. На сьогодні не зафіксовано випадків 
зникнення окремих видів чи цілих таксонів рос-
лин у результаті довготривалого використання 
ГМ-культур на певній території. Водночас спо-
стерігається підвищене виживання диких куль-
тур, що ростуть поряд із модифікованими, стій-
кими до певного виду комах.  
Використання стійких до різних шкідників 

ГМ-рослин суттєво знижує забруднення пести-
цидами як земельних, так і водних ресурсів. 
Встановлено, що це призводить до поліпшення 
здоров’я фермерів. Такі факти документально 
зареєстровані в країнах, котрі вирощують бавов-
ну. До цього ж слід додати, що трансгенна куку-
рудза значно зменшує зараження зерна небезпе-
чними для здоров’я тварин і людей мітотокси-
нами, що утворюються при зараженні рослин 
окремими грибами. Подібні результати отримані 
й при вивченні забруднення ґрунтів кореневими 
залишками ГМ-рослин. З'ясувалося, що небезпе-
чних проблем не виникає, оскільки кореневі клі-
тини, гени та їх продукти швидко розкладаються 
на прості складові частини як за рахунок фізико-
хімічних, так і за рахунок біологічних факторів, 
у ролі котрих виступають різні мікроорганізми. 
Та й звідки може з’явитися шкода, коли в ґрунті 
існують ті ж мікроорганізми, з яких беруть окре-
мі гени для утворення ГМ-рослин? 
Наявні на сьогодні дані не мають наукових 

доказів щодо шкідливості продуктів ГМ-рослин 
як на рівні людських, тваринних і рослинних 
організмів, так і на рівні довкілля. 
Отже, кричати треба: «Геть невігласів, геть 

невігластво!» Саме воно шкодить людству про-
тягом усієї історії його існування. Може вже до-
сить ступати на одні й ті ж граблі? 
Щоправда, невігластво може бути й навмис-

ним, коли зацікавлені люди в призупиненні ге-
нетичної інженерії свідомо видають у суспільст-
во різні неправдиві факти, а їх легковажно під-
хоплюють необізнані у цій проблемі журналісти 
й тиражують у різних ЗМІ, наносячи справжню 
шкоду суспільству, на що ми й посилалися вище. 



ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 4 • 2009 236 

Лише один приклад. За рахунок трансгенозу 
була створена кукурудза, стійка до раундапу. 
Цей гербіцид знищує бур’яни, але заодно й саму 
кукурудзу, нетрансгенну. «Зелені» підняли шум, 
про те, що трансгенна кукурудза, непіддатна раун-
дапу, губить метеликів махаонів, які роблять пере-
літ із Канади в Південну Америку. Справа дійшла 
до суду. Була призначена наукова експертиза, у 
результаті якої Верховний суд Америки виніс 
рішення на користь трансгенної кукурудзи. При 
цьому він зазначив, що метеликів більше гине 
від грибних токсинів, які накопичуються в не-
трансгенній кукурудзі. Оце й є істина в науці. 
Певно, що й наш уряд повинен керуватися на-
уковою експертизою, а не окремою думкою за-
шорених безграмотністю деяких учених чи ви-
сокопосадовців. 
Висновки. Незважаючи на протиріччя, які ви-

никають навколо ГМ-рослин, усе ж генетична 
інженерія – це один зі шляхів підвищення про-
дуктивності рослинництва й тваринництва в ці-
лому. До того ж вона дозволяє створити нових 
продуцентів, нечуваних раніше речовин, бо тра-
диційні селекційні можливості на сьогодні май-
же вичерпані. Отже, майбутнє повністю за мето-
дами генетичного створення високоефективних 
рослин і тварин.  
Однак слід зазначити, що вартість програми на 

створення одного ГМ-сорту становить близько 
двох мільйонів доларів США, більшість із яких 
йде на оцінку їх безпечності для тварин і людей. 
Саме такі витрати ґальмують інтенсифікацію 

отримання значної кількості ГМ-проду-центів і, 
тим самим, прискорення розвитку даної галузі. 
Однак, це також проблема часу. Кількість науко-
вих фірм, котрі займаються генетичною інженері-
єю, з кожним роком збільшується. Франція, на-
приклад, у цьому році запланувала витратити на 
розробку ГМ-рослин 45 мільйонів євро. У зв’язку 
з цим не існує жодної держави, яка б заборонила 
використання продуктів із ГМ-рослин у харчу-
ванні людей. Щоправда, в деяких країнах існують 
закони, які вимагають вказувати на продуктах, що 
вони отримані з ГМ-організмів. Проте, що це змі-
нює, якщо вони нешкідливі? На сучасних базарах, 
особливо в нашій країні, практично всі овочі й 
фрукти несуть отруйні хімічні речовини, але ж 
ніхто, у тому числі й «зелені», не вимагає писати, 
коли, чим і скільки разів рослини обприскувалися 
та стільки отрути залишилось в продуктах. І хоча 
на ринках існують певні лабораторії, та вони не 
можуть визначити хімічної забрудненості, – ось 
де криються причини різних захворювань, у тому 
числі й ракових. 
І останнє. Конгрес США так і не підтримав за-

конопроект про маркування продуктів, отрима-
них із ГМО, а вони інтенсивно використовують-
ся в країні більше шести років. Можлив, з-поміж 
багатьох чинників, які роблять життя американ-
ців безбідним, а тривалість життя людей цієї ви-
соко цивілізованої країни – більшим майже на 
п’ятнадцять років, ніж громадян у нашій країні, 
чинник споживання генетично модифікованих 
продуктів теж не на останньому місці. 
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Постановка проблеми. Здорове й корисне 
харчування є запорукою повноцінного життя 
людини. Однак майже в усі продукти харчуван-
ня, що виробляються фабрично, додають харчові 
добавки. За законодавством вони призначені для 
досягнення певних позитивних технологічних 
ефектів, зменшення потенційної шкоди числен-
них токсикантів, збагачення різноманітними мі-
кроелементами, покращання якості продукту й 
таке інше. Проте в реаліях нашого життя харчові 
добавки передусім слугують для поліпшення зов-
нішнього вигляду продукту, органолептичних яко-
стей, збільшення його об’єму і ваги, тобто за їх 
рахунок спрощується та здешевлюється виробниц-
тво, а це може призвести до погіршення здоров'я 
споживачів, а також викликати загрозу набуття 
хронічних захворювань [3]. 
До харчових добавок Комісія Всесвітньої ор-

ганізації охорони здоров'я за «Кодексом алімен-
таріус» відносить «…будь-які речовини, які не 
використовуються як їжа в нормальних умовах і 
не застосовуються як типові інґредієнти їжі, не-
залежно від їх харчової цінності, спеціально до-
бавлені для технологічних цілей…».  

Постановою Кабінету Міністрів України від  
4 січня 1999 р. №12 затверджено перелік харчових 
добавок, дозволених до використання в харчових 
продуктах. 
На маркуванні багатьох вітчизняних та імпорт-

них товарів, особливо західноєвропейських, ука-
зуються ті чи інші харчові добавки, що рекомен-
дуються для введення в продукти харчування 
для здорових людей. Вони, згідно з «Кодексом 
аліментаріус», маркуються знаком «Е» з поряд-
ковим номером харчової добавки. 
Для охорони здоров'я населення та з метою 

обмеження надходження до організму людини 
встановлені гранично допустимі рівні (ГДР) ха-
рчових добавок у продуктах, а також для бага-
тьох харчових продуктів – добова допустима 
доза (ДДД). Обмежено або заборонено викорис-
тання харчових добавок при виготовленні дитя-
чих продуктів.  
Нас цікавили також генетично модифіковані 

компоненти, що додаються у продукти. Генети-
чно модифіковані організми (ГМО) – це організ-
ми, в яких генетичний матеріал був змінений за 
допомогою штучних прийомів перенесення ге-
нів. Генетично модифіковані джерела (ГМД) мі-
стяться не лише в окремих овочевих культурах, 
але і в ковбасах, м'ясних консервах, пельменях, 
сирі, йогуртах, кашах, цукерках, шоколаді й т.д. 
Тривогу викликає всезростаюче використання 

ароматизаторів. Однак наукової інформації про 
їх безпеку ще недостатньо. Хоча ароматизатори, 
порівняно з іншими класами харчових добавок, 
як правило, використовують у значно менших 
концентраціях, проте це не гарантує, що вони не 
можуть становити ризику для здоров'я людей.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми та 
виділення не розв’язаних раніше частин загаль-
ної проблеми. Неодноразові дослідження якості 
продуктів харчування проводилися багатьма  

____________________________ 
* Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук Н.Б. Сененко 

Викладено результати дослідження якісного складу 
продуктів харчування на вміст небезпечних і заборо-

нених харчових добавок хімічного та генно-
модифікованого походження. Потенційно небезпечні 
продукти харчування були виділені у групи і проаналі-
зовані стосовно можливого негативного впливу на 
функціональну діяльність організму. Виявлено, що 
більшість із досліджених зразків за їх систематич-
ного вживання можуть загрожувати здоров’ю  
людини. Наведено рекомендації щодо безпечного й 
здорового харчування для мінімізації можливості 
виникнення порушень нормальної життєдіяльності 

людського організму у майбутньому. 
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лабораторіями країн ЄС та Російської Федерації. 
З цього приводу щорічно публікується чимало 
книг і статей. На українських теренах найбільш 
повним та достовірним літературним джерелом 
можна вважати [3]. 
Водночас поінформованість населення в на-

шій країні стосовно впливу харчових добавок на 
організм людини залишається вкрай низькою, 
чим і користуються виробники. Тому наразі не-
обхідно підвищувати обізнаність споживачів про 
основні ефекти компонентів продуктів харчу-
вання. 
На даний час, на жаль, не існує систематизо-

ваних даних щодо наявності тих чи інших хар-
чових добавок у конкретних продуктах харчу-
вання та їх впливу на здоров'я людей, що їх спо-
живають. 
Головною проблемою таких досліджень є 

отримання достовірної інформації через відсут-
ність чітко визначених і достатніх для однознач-
ного трактування стандартів етикетування про-
дуктів харчування. Існує на сьогодні можливість 
надання виробниками неповної, неправдивої ін-
формації щодо складу продукції або такої, що 
вводить в оману покупців. Неможливість охоп-
лення бажаного обсягу продуктів харчування 
для дослідження пояснюється відсутністю мар-
кування на окремих видах продуктів, які прода-
ються у нефасованому вигляді або на стихійних 
ринках. 
Метою і завданням роботи було дослідження 

якісного складу різноманітних продуктів харчу-
вання. Вони роподілялися за групами наступним 
чином: алкогольні напої, безалкогольні напої, 
молочна продукція, м’ясна продукція, риба та 
рибна ікра, чіпси, сухарики, напівфабрикати, 
приправи, соуси, солодощі. В цілому нами до-
сліджено 33 окремих види продуктів, 173 оди-
ниці продукції. 
Матеріали і методи досліджень. Досліджен-

ня проводилося шляхом розшифровування інфо-
рмації про вміст харчових добавок у складі про-
дуктів, що містилася на етикетках і була вказана 
виробником.  
Наступним етапом роботи було виявлення за 

допомогою офіційних літературних джерел [3-5] 
шкідливих, сумнівних чи заборонених компонен-
тів, які могли шкодити здоров’ю людей. 
Певні труднощі під час дослідження виникали 

з тими продуктами харчування, на яких вироб-
ник не вказував маркування Е або конкретно на-
зву добавки, що є порушенням вимог щодо ети-
кетування харчових продуктів згідно зі ст. 38 
Закону України «Про безпечність та якість хар-

чових продуктів», тобто не був зазначений дета-
льний склад продукту, а, скажімо, значилися 
лише словосполучення типу: «фруктовий напов-
нювач», «стабілізатор» або просто – «харчові 
добавки» [2].  
Результати досліджень. Проведене дослі-

дження дало наступні результати. 
1. Найбільш загрозливими продуктами для 

здоров’я людини (тобто тими, що містили найбі-
льший перелік небезпечних харчових добавок) 
виявилися такі: ковбаси, ікра, крабові палички, 
оселедець, плавлені сири, майонез й «екзотичні» 
соуси, приправи, слабоалкогольні напої та роз-
чинна кава. Особливе занепокоєння викликав 
склад тієї продукції, яку найчастіше споживають 
діти, передусім бісквіти, вафлі, безалкогольні 
газові напої, чіпси, сухарики та йогурти. 
Харчові добавки, які вміщуються у наведених 

вище продуктах харчування, впливають на функ-
ціональну діяльність шлунково-кишкового трак-
ту, окисні процеси в мітохондріях, є канцероген-
ними, мутагенними, імуно-, гено- та нейроток-
сичними, призводять до розвитку алергій та псе-
вдоалергій, негативно впливають на головний 
мозок, викликають руйнацію сітківки ока та ґла-
укому, викликають психічні розлади [4]. Біль-
шість із них не рекомендовані маленьким дітям, 
заборонені для вживання дітьми до 1 року. 

2. Значна кількість продуктів харчування міс-
тить такі небезпечні добавки, як Е211 – бензоат 
натрію (що є канцерогеном та алергеном), Е407 
– каррагінан – провокує розвиток алергії та за-
хворювання шлунково-кишкового тракту, Е450 – 
пірофосфати, що викликають розлади травлення, 
підсилювачі смаку Е621, Е627 та Е631 – небез-
печні для астматиків, заборонені грудним дітям і 
не рекомендовані для вживання дітьми [1, 3, 5].  

3. У 15% продуктів харчування даної вибірки 
було виявлено генетично-модифіковані компонен-
ти, а у 87% викликають підозру щодо їх вмісту. 
Так, ГМ соя може входити до складу хліба, 

печива, продуктів дитячого харчування, марга-
рину, м'ясних продуктів, морозива, чіпсів, шоко-
ладу, соусів, соєвого молока і т.д.; ГМ кукурудза 
(маїс) може бути в таких продуктах, як їжа 
швидкого приготування, супи, соуси, приправи, 
чіпси; ГМ крохмаль може мати широкий спектр 
продуктів. Близько 30% кави та чаю на українсь-
кому ринку – генетично модифіковані. 
Загроза організму людини – алергічні захво-

рювання, порушення обміну речовин, поява 
шлункової мікрофлори, стійкої до антибіотиків, 
канцерогенний і мутагенний ефекти. 
До складу переважної більшості продуктів, від 



ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ 

№ 4 • 2009 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії  239

яких пересічний покупець очікує натуральних 
компонентів, входили ароматизатори, підсилю-
вачі смаку та барвники, наприклад, ароматизатор 
«М'ясо» – у шинці або «Вершковий» – у марга-
рині, барвники та підсилювачі смаку у м’ясних, 
рибних і молочних продуктах. Окрім того, в 
окремих продуктах виявлено три заборонені на 
території України (тобто ті, що не пройшли всіх 
необхідних лабораторних досліджень) харчові 
добавки – Е333 (бісквітні вироби), Е385 (соуси і 
майонез) і Е442 (вафлі, печиво, глазуровані сир-
ки, ікра) [5].  
Отримані результати були систематизовані у 

табличній формі. 
Висновки. Більшість харчових продуктів міс-

тять значну кількість різноманітних харчових 
добавок, які негативно впливають на здоров'я 
споживача. Деякі з них заборонені для викорис-

тання у розвинених країнах Євросоюзу, Росії та 
в Сполучених Штатах Америки. Окремі продук-
ти харчування містять компоненти, походження 
яких можливе завдяки генній інженерії, що мо-
жуть призвести до негативних змін у організмі 
людей. 
Найбільше занепокоєння викликають продук-

ти харчування, які вживає молодь, – вафлі, біск-
вітні рулети, печиво з наповнювачами, оскільки 
харчові добавки Е320, Е124, Е420 заборонені у 
розвинених країнах. 
Для безпечного й здорового харчування при 

дотриманні технологій виробництва і зберігання 
бажано вживати натуральні продукти: овочі, 
фрукти, рис, крупи, молоко, яйця, мед, м'ясо та 
цукор, а також відмовитися від переробленої, 
законсервованої або інтенсивно обробленої про-
дукції. 
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