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Турчинова Г. В., м. Київ, 

БІОЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ У КОНТИНУУМІ ОСОБИСТІСНОЇ 

ДИНАМІКИ СТУДЕНТІВ  

Розглянуто питання особистісної динаміки студентів-біологів у процесі навчання 

англійської мови за фахом в умовах університету. Зосереджуючись на сучасних генетичних 

дослідженнях, автор наголошує на поєднанні біологічних знань і виховання молоді: виховання 

у них загальнолюдських цінностей, морально етичних якостей майбутніх фахівців-біологів у 

процесі навчання ІМ, що дозволило залучити і лінгвосоціокультурний аспект для розкриття 

окресленої теми. 

Ключові слова: студенти, біологія, виховання, біоетика, англійська мова, королева 

Вікторія. 

Як слушно стверджує Д. Блек (D.Black), моральність визначає те, що 

вважається «правильним» чи «неправильним» стосовно вчинків, поведінки 

людини у суспільстві, розглядається як керівництво для поведінки кожного 

індивідуума, які вони наслідують, приймають за взірець. Це все те, що слугує 

об’єднуючим фактором, який дозволяє вдосконалити людину і людську 

цивілізацію в цілому [13]. 

Працюючи достатній період із майбутніми біологами, навчаючи їх 

англійської мови за фахом, зупинимося на генетиці, яка досліджує закони 

передачі спадкових ознак живими організмами від одного покоління іншому.  

У наших попередніх публікаціях [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12] ми розглядали 

методичний аспект організації навчання студентів-біологів іноземної мови 

(ІМ), які здобувають спеціальність «Біологія та англійська мова» в умовах 

університету.  

В межах даної публікації наголосимо на необхідності поєднання 

біологічних знань і виховання у студентів загальнолюдських цінностей, до 

розумного, бережливого, відповідального ставлення до живих організмів нашої 

планети, а також виховання морально етичних якостей майбутніх фахівців-

біологів у процесі навчання їх ІМ, тому що біологія (її стрімкий розвиток у 21-

му столітті) і моральні вчинки (дослідників-біологів, генетиків, фізіологів) дуже 

стоять поруч. Тому український учителя-біолога В. Бак наводить термін − 

«біоетика», тому що етичні правила і норми світу людини, етичні цінності 

повинні  поширюватись як на взаємодію з людьми, так і на взаємодію зі світом 
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природи [1, с. 7]. Ознайомлюючись із згаданою статею В. Бак у нас виникла 

аналогія з підручником для студентів-біологів «Cytology» [21], в якому 

вивчається тема «Клітина» англійською мовою. Запропонований вище підхід 

учителя нам імпонує: будова клітини порівнюється з будовою Всесвіту, 

доводячи, що закони Краси існують в будові клітини, якщо розглядати з точки 

зору цитологічних знань: ритм (зміна одного процесу процесу іншим, в будові 

гену, життєвий цикл), гармонію (гомеостаз в клітині) та симетрію 

(співвідношення процесів у структурі ДНК, в будові гену) в клітині. Тобто 

біоетичні знання розглядаються не як спеціальні знання з біології, а як наукові 

факти, з якими поєднуються морально-етичні закони [1, с. 10−11]. 

У сучасному глобалізованому світі кричущим постає питання біоетики в 

генетичних дослідженнях, в яких окреслюють такі методи досліджень: 

1) гібридологічний метод:  схрещування організмів, а нащадків, одержаних від

такого схрещування, називають гібридами; 2) генеалогічний метод: вивчення 

родоводів організмів, що дає змогу простежити і виявити характер 

успадкування різних станів певних ознак протягом кількох поколінь, 

поширений у медичній генетиці, селекціі, за допомоги якого встановлюють 

генотип особин і обчислюють імовірність прояву того чи іншого стану ознаки в 

майбутніх нащадків; 3) популяційно-статистичний: вивчення частоти 

зустрічальності алелей у популяціях організмів, а також генетичну структуру 

популяцій; 4) цитогенетичний метод: досліджує особливості хромосомного 

набору (каріотипу) організмів, що дає змогу виявляти як мутації повязані зі 

зміною кількості хромосом, так і структури окремих з них; 5) біохімічний 

метод: вивчення особливостей біохімічних процесів, що відбуваються в  

організмах із різними генотипами, який використовується для діагностики 

спадкових захворювань; 6) близнюковий: вивчення однояйцевих близнят 

(організмів, які походять з однієї зиготи) та порівнянні їх з різнояйцевими 

близнятами, завдяки чого з’ясовується роль чинників довкілля у формуванні 

фенотипу особин; 7) методи генетичної інженерії: залучення технологій, за 

допомогою яких учені виділяють з організмів окремі гени або синтезують їх 
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штучно, перебудовують певні гени, вводять їх у геном іншої клітини або 

організму [3]. 

Студентам-біологам на практичному занятті з ІМ демонструємо портрет 

вродливої жінки, з проханням побачити на її обличчі щось незвичне і назвати 

її ім’я. Зазначимо, що в навчальний групах біологів домінують дівчата, але 

вони не назвали прізвище актриси-легенди світового кінематографу, а 

стосовно обличчя сказали, що багато косметики, особливо на віях.  

Отже, красуня з фіолетовим (лавандовим) кольором очей і пухнастими 

віями – це зірка світового кіно американка Елізабет Тейлор [20], яка мала два 

вроджених генетичних порушення: дистихіаз і «Походження Олександрії», які 

вважаються ознакою краси, але несуть і вади. 

Дистихіаз (лат. distichiasis) – така генетична мутація, коли за нормальним 

рядом вій виростає ще один (тобто 2 ряди), що надає подвійний об’єм вій (an 

extra row of eyelashes is known medically as distichiasis (pronounced dis-tic-key-i-

asis) and it's a rare disorder. Eye specialists refer to it as an "accessory row" of 

eyelashes [16]). 

І друга генетична мутація коду генів, який відповідає за колір очей, 

волосся і передається дитині по лінії матері (такі люди схильні до серцево-

судинних захворювань (від чого і померла Е.Тейлор у 2011 р), − дуже рідкісна 

аномалія (мало хто про неї знає), отримала назву «Походження Олександрії». Від 

отриманої інформації під час практичного заняття з ІМ наші студенти до 

наступного заняття дивляться англійською мовою оскароносну кінострічку 

«Клеопатра» (Cleopatra, 1963) із Елізабет Тейлор, за яку вона отримала до 

сьогодні самий великий гонорар в історії Голлівуда, а популярність цієї 

кінострічки зростає з кожним роком [14].  

Але наші студенти принесли ще цікаву інформацію стосовно подвійного 

ряду вій у собак, з’ясувалося, що студентка Олена С. у свого улюбленця Грея 

(золотистий ретрівер) при огляді очей побачила також двосторонні вії (!), 

знайшла інформацію, що такий генетичний збій спостерігається у собак таких 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://emedicine.medscape.com/article/1212908-overview
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порід як бульдоги, пекінези, такси, шотландські овчарки, ші-тцу, кокер-

спаніелі, пуделі та ін. 

Але, мутації в генетиці привносять не тільки красу, а й драми в житті 

людей. 

Зараз, з виникненням науки генетики, вже не таємниця – королівські 

династії Європи вимирали від генетичних хвороб [18]. Своєю чергою, навчання 

іноземної мови студентів природничої освіти охоплює і лінгвосоціокультурний 

аспект, зокрема, ознайомлення студентів з історією чинної британської 

монархії, «вікторіанською епохою», де королева Вікторія (1819−1901), 

правління якої називають «Золотий вік», народивши 9 дітей, була носієм 

гемофілії. 

Заздалегідь пропонуємо студентам позааудиторно проглянути британо-

американський фільм «The young Victoria» (2009) [19]. Також У процесі 

навчання ІМ зі студентами-біологами, використовуємо сайт, присвячений 

королеві Вікторії [17], для обговорення наведених нижче запитань: 1) Why is 

Queen Victoria so famous? 2) How did Queen Victoria become a queen? 3) What 

was Queen Victoria’s personality like? 4) Did people like Queen Victoria? 5) How 

long did Queen Victoria rule? 6) When did Queen Victoria die? 7) What rules did 

Queen Victoria enforce? 7)  How is Queen Victoria "mother of Europe"?  8) Was 

Queen Victoria loyal to her subjects? 9) Was Queen Victoria a polyglot? 10) Did 

Queen Victoria hate children? 11) What happened to Queen Victoria’s children? 12) 

Did Queen Victoria and her family speak German or English? 13) Who is the closest 

living relative of Queen Victoria? 14) Did Queen Victoria travel abroad? 15) Why 

does the Queen of the United Kingdom not have a British passport? 16) Was Queen 

Victoria a narcissist? 17) Was Queen Victoria a good queen? 18) Was Queen Victoria 

wise? 19) Why did Queen Victoria have nine children? 20) How is queen Elizabeth I 

related to queen Victoria? 21) Is Queen Elizabeth the II related to Queen Elizabeth 

the I? 22) Does the British Crown have any power? If so? What? 23) Did genetic trait 

for hemophilia in Queen Victoria descendants derive from her Hanover or Saxe-

Coburg ancestors?  

https://www.quora.com/unanswered/How-long-did-Queen-Victoria-rule
https://www.quora.com/unanswered/How-long-did-Queen-Victoria-rule
https://www.quora.com/When-did-queen-Victoria-die
https://www.quora.com/unanswered/What-rules-did-Queen-Victoria-enforce
https://www.quora.com/unanswered/What-rules-did-Queen-Victoria-enforce
https://www.quora.com/How-is-Queen-Victoria-mother-of-Europe
https://www.quora.com/unanswered/Was-Queen-Victoria-loyal-to-her-subjects
https://www.quora.com/unanswered/Was-Queen-Victoria-loyal-to-her-subjects
https://www.quora.com/Was-Queen-Victoria-a-polyglot
https://www.quora.com/Did-Queen-Victoria-hate-children
https://www.quora.com/Did-Queen-Victoria-hate-children
https://www.quora.com/Was-Queen-Victoria-a-narcissist
https://www.quora.com/Was-Queen-Victoria-a-narcissist
https://www.quora.com/Was-Queen-Victoria-a-good-queen
https://www.quora.com/Was-Queen-Victoria-wise
https://www.quora.com/Was-Queen-Victoria-wise
https://www.quora.com/Why-did-Queen-Victoria-have-nine-children
https://www.quora.com/How-is-queen-Elizabeth-I-related-to-queen-Victoria
https://www.quora.com/How-is-queen-Elizabeth-I-related-to-queen-Victoria
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Наприкінець заохочуємо студентів написати свої враження на тему: 

"What is your review of Queen Victoria?".  

Людство у погоні в пошуках створення супер людини, ідеальної людини, 

використанні генетично модифікованих організмів, де вченими проводяться 

велика кількість досліджень. Сучасна наука вже допомагає відновити окремі 

людські органи, клонувати тварин, проведення для безплідних подружніх пар 

екстракорпоральне запліднення (причому Всесвітня організація охорони 

здоров’я (WHO) не рекомендує екстракорпоральне запліднення. A зростання 

кількості неплідних пар в Україні зумовлене різноманітними факторами, але 

одними з основних чинників є невпорядковане статеве життя, застосування 

контрацепції та аборти [15]). Отже, про відповідальність за свої вчинки, що 

впливатимуть на майбутнє особистості, їх моральність, треба говорити із 

сучасною молоддю під час навчання. 

Тому зараз виникають дискусії щодо ролі моралі у наукових 

дослідженнях та їх результатах, які стають, на жаль, бізнесом. Постає питання 

етичності і моральності цих наукових здобутків, їх соціального контроля, на які 

не відразу суспільство накладає обмеження або заборону. 
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ПРАВОВЕ ТА ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ В УМОВАХ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

У статті розкривається проблема правового і патріотичного виховання учнів в 

умовах Нової української школи. Обґрунтовуються завдання та наукові підходи 

(особистісно орієнтований, компетентнісний) з точки зору сучасних вимог. Визначаються 

пріоритетні напрями та характеризуються здобутки НВК «Домінанта» у цьому плані. 
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