
Урок-конференція 

Тема:«Генетично-модифіковані продукти:за і проти» 

Мета: активізація пізнавального інтересу учнів щодо вивчення біології, формування 

медіаосвітніх вмінь, здатності критично аналізувати інформацію, одержану з джерел 

інтернету та періодичної преси; формування вміння висвітлювати свою точку зору та 

відстоювати її, вислуховувати доводи опонента .  

І. Підготовчий етап.  

 Презентація учителем плану семінару та список рекомендованої літератури. 

В подальшому , зібраний матеріал аналізується. Базуючись на особистій позиції, учні 

розподіляють ролі прихильників і противників ГМ-продуктів. (обираємо «журналістів» , 

«науковців- прихильників та противників ГМО», «економістів» та «учителя».) 

ІІ. Хід уроку: 

1. Вступне слово вчителя 

В 1865 році монах августинського монастиря чеського міста Брно Грегор Мендель 

надрукував роботу «Досліди над рослинними гібридами». Чи думав він, що його 

ім`я буде відоме кожному школяру на всій земній кулі! 

Ця праця була забута до 1900року, коли незалежно один від одного, Г.де Фриз 

(Нідерланди), К.Корренс(Великобританія) та Е.Чермак(Австрія) заново відкрили 

основні закони спадковості. Початок ХХ століття – це час зародження нової науки – 

генетики. 

2. Знайомство з основними етапами розвитку генетики. (кілька учнів демонструють 

таблички з датами основних етапів розвитку генетики, а учень в ролі 

«вчителя» коментує їх) 

1953 – Ф.Крик і Д.Уотсон розробили модель структури ДНК. (1962-Нобелевська 

премія) 

1966 – М.У.Ниренберг, Р.У.Холли та Х.Г.Корани початок розшифровки  генетичного 

коду. 

1969 – Х.Г.Корана синтезував хімічним шляхом перший ген. 

1972 – П.Берг одержані перші рекомбінантні ДНК. Закладені основи генної 

інженерії. 

1977 – винайдені методи секвенування нуклеотидних послідовностей ДНК. 

1988 – створення міжнародного проекту «Геном людини» 

1993 – в продажу з`явилися перші транcгенні томати. 

1995 – визначена повна послідовність геному першого організму – бактерії.  

1997 – шотландський генетик Ян Вільмут вперше клонував тварину – овечку Доллі. 

1998 – визначена повна нуклеотидна послідовність першого багатоклітинного 

організму – черва нематоди. 

2000 – завершено повне секвенування геному людини. 

 



«Учитель»: переглянувши «Стрічку часу» , можна зробити висновок, що наука 

генетика активно розвивається в останній час. З найбільш актуальних генетичних 

проблем виокремлюється клонування людини, застосування стовбурових клітин. 

Проте наразі, ми визначили одну з актуальних проблем людства, що викликає 

значний резонанс у суспільстві – це трансгенні чи генетично модифіковані 

продукти. 

Перш ніж перейти до дискусії, вислухаємо науковців. 

«Науковець»: термін «трансгеноз» значить штучний перенос чужерідних генів до 

організму шляхом генної інженерії. Такі методики застосовують з 1986 року, коли в 

світовій сільхозгосподарській практиці почали застосовувати нові біотехнологічно 

покращені рослини. Вже через 5 років такі сорти сої, бавовника, кукурудзи, рису, 

огірків тощо   швидко розповсюдились в США, Канаді, Аргентині і т.д. Одним з 

тріумфів біотехнології стало виведення морозостійкого сорту томатів(шляхом 

введення гену морозостійкості риби) чи картоплі з геном бактерії Вt, яка є стійкою 

до поїдання колорадським жуком. 

«Учитель»:Проте, споживачі насторожено ставляться до їжі «Франкенштейна». 

Давайте проведемо попереднє голосування з цієї проблеми. Хто вважає трансгенні 

продукти – можна вводити в раціон людини, підніміть зелену карточку, хто проти – 

червону, хто сумнівається – жовту.(підрахунок результатів, запис на дошці, 

рефлексія після дискусії). 

«Журналіст І»: питання що турбує людство: чи існують віддалені наслідки 

вживання в їжу трансгенів, чи здійснюють вони мутагенний та канцерогенний 

ефект?  

«Журналіст ІІ»: ГМО – продукти – це спасіння людства від глобальної проблеми 

голоду. Адже, вони простіші в агротехнологіях та мають значну продуктивність. 

Можна створити низькокалорійні продукти з значним вмістом вітамінів чи 

мінералів. Вже тривають розробки рослин-вакцин, що замінять людині щеплення. 

Велика кількість знайомих нам продуктів вже містять ГМО : «Снікерс», «Марс», 

«Твікс», згущене молоко, майонези, кукурудзяні пластівці.  

 Існує думка, що весь шум навколо транс генних продуктів – насправді не що 

інше – як боротьба за ринок збута.  

«Учитель»: розмірковуючи на побутовому рівні, важко віднайти істину. Послухаємо 

вчених. 

«Вчений І»: величезні кошти задіяні в розробці таких продуктів. Тому , вченим що 

виступають проти, приходиться нелегко.  В 1998р в Великобританії звільнили з 

роботи вченого Арнада Пуштаї. Він довів до суспільства інформацію про незворотні 

зміни в організмі піддослідних пацюків, яких годували ГМ-картоплею. Після цього 

Британська медична асоціація наголосила про небезпеку вживання ГМ-продуктів. 

Вчені пояснюють що ці продукти можуть викликати алергії, онкологічні 

захворювання, пригнічувати імунну систему. 

 В деяких країнах продукти маркують як ГМО, якщо вміст цих речовин в 

продукті перевищує 5% вміст, в європейських країнах 1%. Тому , навіть якщо на 

продукті є маркування «без ГМО» - це не означає що їх там немає. 



«Економіст» : ті країни, які не проводять розробок нових сортів рослин та порід 

тварин, безперечно програють в конкурентні боротьбі. Генні технології дозволяють 

підвищити урожаї в кілька разів. Особливо це актуально для північних країн. Крім 

того, населення Землі збільшується. Високоурожайні сорти здатні врятувати людей 

від голоду, адже вони є дешевшими. Крім того вони не потребують добрив та 

гербіцидів, що зменшує їх шкідливий вплив на людину. 

«Учитель»: ми вислухали думки різних сторін. І тепер давайте проведемо повторне 

голосування. Чи є ті, хто змінив свою думку щодо ГМО? 

ІІІ. Висновок: прогрес не зупинити. ГМО вже стали частиною нашого життя. Ми 

можемо очікувати лише, щоб лабораторії що виробляють ГМ-продукти, будуть 

тестувати їх вплив на організм людини. І, звичайно, подібна продукція має 

маркована, щоб кожна людина мала право вибору.   


