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Майбутня професійна активність біотехнолога буде пов’язаною з 
використанням та перетворенням природних об’єктів, що визначає доцільність 
використання аксіологічного підходу (від гр. axios – цінний). Цінності – це 
перевага певних смислів і побудованих на цій основі способів поведінки. До 
цінностей суспільства належать лише ті позитивно значимі явища та їх 
властивості, що пов’язані із соціальним прогресом. Постійними на різних етапах 
розвитку суспільства є загальнолюдські цінності: порядність, чесність, гідність, 
щирість, справедливість, гуманність, толерантність та ін. У центрі аксіологічного 
мислення знаходиться концепція взаємозалежного, взаємодіючого світу. Наш світ 
– це світ цілісної людини. Тому важливо навчитися бачити те спільне, що не лише 
об’єднує людство, а й характеризує кожну окрему людину. Н.Є. Мойсеюк вважає, 
що в основі педагогічної аксіології лежить розуміння і ствердження цінності 
людського життя, виховання, навчання, освіти в цілому і педагогічної діяльності. 
Значимою цінністю є ідея всебічно і гармонійно розвиненої особистості, що 
пов’язана з ідеєю справедливого суспільства, яке здатне реально забезпечити 
кожній людині умови для максимальної реалізації її можливостей. Основою 
орієнтації особистості в сучасному українському суспільстві є комплекс 
цінностей: громадянських (верховенство закону, прав та обов’язків людини, 
недоторканість особи); національних (державний суверенітет, пошана до 
національної історії, культури, символів держави, державної мови та мови націй і 
народностей України; екологічно свідоме ставлення до природних ресурсів); 
загальнолюдських (доброта, милосердя, чесність, справедливість, свобода); 
особистих (пріоритет духовних цінностей, здоровий глузд, поміркованість, 
емоційна стабільність, самостійність, цілеспрямованість, працьовитість, 
відповідальність, культ доброго імені, увага до власного здоров’я) [2].  

Ставлення біотехнолога до об’єктів професійної діяльності мають визначати 
принципи професійної етики, сформовані на основі здатності гармонійного 
співіснування з природою.  
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Проблемы выращивания плодово-ягодных культур в Украине 

 
В Украине производство плодов и ягод фермеры рассматривают, в основном, 

как возможность пораньше выйти на рынок и получить более высокую цену. В то 
же время более целесообразным является обеспечение стабильных поставок 
продукции, независимо от погодных условий, получение более высокой 
продуктивности и качества, а также снижение использования пестицидов при 
выращивании ягодных культур. 



Согласно данным Госкомстата Украины валовый сбор плодов и ягод в 
Украине в период с 2000 по 2006 год составил (тыс. т): 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Валовый сбор плодов и 
ягод в Украине, тыс. т 1453 1106 1211 1697 1635 1690 1114 

Статистика валового сбора плодов и ягод в Украине показывает, что данная 
отрасль не имеет четкой направленности в связи с отсутствием эффективной 
стратегии культивирования. Поэтому первоочередной задачей является 
улучшение качества посадочного материала плодово-ягодных культур. 

Основной путь улучшения свойств растений – это селекция. Проверенным и 
оправдавшим себя традиционным методом является массовый посев семян 
наиболее соответствующего происхождения и продуктивных исходных форм в 
сочетании с селекционным отбором. Крупные достижения генетики могут оказать 
уже сейчас большое влияние на практику селекции растений. Самыми важными, 
дополняющими традиционные методы, в первую очередь являются радиационный 
и химический мутагенез и экспериментальная полиплоидия, регулируемый 
гетерозис и апомиксис. Также важным фактором увеличения урожайности садов и 
ягодников является закладка их безвирусным посадочным материалом лучших 
отечественных и зарубежных сортов. Стоит обратить внимание на разработку и 
внедрение биотехнологических методов экспресс-диагностики вирусов ягодных 
культур, которыми пользуются в системе производства здорового посадочного 
материала, совершенствование методики оздоровления инфицированных клонов с 
использованием хемо-, термотерапии и культуры in vitro, разрабатотку методов 
контроля генетической идентичности и создание генетических паспортов на базовые 
клоны хозяйственно-ценных и перспективных сортов и подвидов плодовых и 
ягодных культур отечественной селекции на основе молекулярно-генетических 
маркеров. 
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