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Аннотация: В статье представлены результаты 

экспериментального исследования уровней сформированности 

сформированности гуманистической направленности будущих 

биотехнологов по эмоционально-мотивационным критерием на основе 

проведенного анкетирования. Oписано необходимость совершенствования 

профессиональной подготовки будущих специалистов на принципах 

гуманизации обучения. 
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Abstract: The results of an experimental study of the formation levels of the 

humanistic orientation of future biotechnologists based on an emotional and 

motivational criterion on the conducted questionnaires are presented in the article. 

The necessity of improving the training of future specialists on the principles of 

humanization of education is grounded. 
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Постановка й обґрунтування актуальності проблеми. Підготовка 

кваліфікованих біотехнологів, здатних не тільки ефективно впроваджувати в 

сільськогосподарське виробництво новітні технології, а й бути готовими 

враховувати нові зв'язки інженерної діяльності з навколишнім середовищем, 

суспільством, людиною, – це складна, багатогранна проблема, розв’язання 

якої залежить від зусиль скоординованої фахової підготовки. 

У цьому контексті виникає необхідність пошуку шляхів формування 

гуманістичної спрямованості майбутніх біотехнологів у професійній 

підготовці. 

„Гуманістичну спрямованість біотехнолога” ми розуміємо як 

інтегративну властивість особистості, що визначає її поведінку згідно з 

ідеями гуманізму – визнанням самоцінності людини, її прав на особистісний 

розвиток і щасливе життя, гуманним ставленням до людей, прагненням до 

створення таких гуманних технологій, які не тільки принесуть благо 

навколишнім, а й сприятимуть збереженню людства та біологічної 

автентичності живої природи як такої, створюючи нове середовище 

життєдіяльності. На основі проведеного аналізу сутності гуманістичної 

спрямованості особистості, враховуючи особливості професійної діяльності 

фахівця-біотехнолога в галузі агропромислового комплексу та особистісно-

професійні якості, ми встановили, що структура гуманістичної спрямованості 

особистості біотехнолога охоплює такі основні компоненти: когнітивний 

(знання та уявлення особистості про гуманістичні принципи; усвідомлення 

власної самоцінності; знання норм людських стосунків у контексті 

загальнолюдських і національних ідеалів, гуманної поведінки у взаємодії з 

іншими, з природою; розуміння гуманістичних засад професійної діяльності), 

емоційно-мотиваційний (прагнення до саморозвитку та самореалізації; 

свідоме прагнення приносити користь оточенню в соціальній та професійній 

діяльності; почуття особистої відповідальності за збереження природи), 

діяльнісний (гуманне ставлення до себе; гуманістична спрямованість 
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учинків; відповідальне ставлення до професійної підготовки; гуманна 

поведінка у взаємодії з природою).  

З метою з’ясування дійсного стану сформованості когнітивного 

компонента гуманістичної спрямованості майбутніх біотехнологів проведено 

констатувальний експеримент на базі Національного університету 

біоресурсів та природокористування України і Дніпропетровського 

державного аграрного університету. Ним було охоплено 216 студентів 

першого і другого курсів факультету біотехнології, які оволодівали напрямом 

підготовки: 6.051401 «Біотехнологія». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для відбору необхідних 

критеріїв оцінювання сформованості гуманістичної спрямованості майбутніх 

біотехнологів ми вивчили діагностичний інструментарій учених, котрі 

проводили подібні дослідження. На сьогодні накопичений чималий досвід 

вивчення гуманістичних якостей особистості у педагогічній теорії та 

практиці визначає, що основними методами дослідження сформованості 

гуманістичної спрямованості особистості є анкетування, опитування, 

тестування, інтерв’ювання, метод спостереження, творчі завдання, 

діагностичні ситуації.  Проблемy діагностики педагогічних явищ, обєктів, 

процесів вивчали  А. Алексюк , О. Барановська,  В. Безпалько, 

О. Біляковська, І. Лернер,  А. Маркова, І. Підласий, Л. Семушина, 

Д. Чернилевський, Є. Шиянов, Н. Ярошенко та інші. Розробляючи критерії, 

показники та рівні сформованості, ми проаналізували дослідження О. 

Абдуліної, Г. Засобіної, Н. Кузьміної, Н. Тализіної,                П. Гальперіна та 

інші.  

Метою даної статті є спроба засобами діагностичної методики 

визначити рівні сформованості гуманістичної спрямованості майбутніх 

біотехнологів за емоційно-мотиваційним критерієм. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Майбутній біотехнолог 

повинен уміти організувати свою професійну діяльність, орієнтуючись на 
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засоби гуманного впливу й емоційно-чуттєве сприйняття довкілля та 

оточення, мати почуття відповідальності за використання новітніх 

біотехнологій, свої вчинки та дії, почуття єдності з природою, особистої 

відповідальності за її збереження.  

Враховуючи сказане, для діагностики рівнів сформованості 

гуманістичної спрямованості (СГС) майбутніх біотехнологів за емоційно-

мотиваційним критерієм, який репрезентується чотирма показниками, ми 

добрали апробовані на практиці методики:  

1. методика визначення емпатійних здібностей особистості В. Бойко 

[1]; 

2. методика В. Смекала і М. Кучера (діагностика спрямованості 

особистості) [2, с. 28-33];  

3. модифікована діагностика мотивації навчальної діяльності (А. 

Реан, В. Якунін) [3, с. 415-417];  

4. фрагмент методики М. Лук`янової для виявлення сформованості 

відповідальності й обов`язку [4, с. 98].  

Діагностика рівнів сформованості гуманістичної спрямованості за 

емоційно-мотиваційним критерієм передбачає визначення здатності 

студентів до співчуття, співпереживання, розуміння навколишніх як у 

повсякденному житті, так і у професійній діяльності. Для виявлення 

емпатійних якостей у майбутніх біотехнологів було проведено тестування з 

використанням методики В. Бойко „Визначення емпатійних здібностей 

особистості”. 

Одержані дані анкетування свідчать про те, що 14,4 %  студентів ЕГ і   

15,2 % – КГ мають високий рівень емпатії. Вони поважають думки людей зі 

свого оточення, емоційно відгукуються на переживання. 23,1 % респондентів 

ЕГ і 22,2% – КГ засвідчили середній рівень здатності до співчуття та 

співпереживання з тенденцією до високого. Таким студентам притаманне 

чутливе ставлення до навколишніх час від часу, залежно від симпатії чи 
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настрою. 30,6 % опитаних ЕГ і 31,6 % – КГ мають достатній рівень емпатії. 

Такі студенти не завжди здатні до емоційної чутливості щодо інших людей, 

нехтують їхніми потребами та проблемами. У відповідях респондентів 

спостерігається егоїстичне забарвлення. 31,9 % респондентів ЕГ і 31,0 % – 

КГ продемонстрували низький рівень емоційної чутливості, нездатність 

співпереживати іншим, егоїстичне ставлення до оточення. 

З метою діагностики спрямованості особистості майбутнього 

біотехнолога використовували методику В. Смекала і М. Кучера. Завдяки цій 

методиці можна визначити показники спрямованості особистості: 

колективістський (на взаємодію), діловий (на завдання), особистісний (на 

себе). 

Ділова (професійна) спрямованість відображає перевагу мотиву самої 

діяльності, захоплення її процесом та безкорисливе прагнення до пізнання, 

оволодіння новими вміннями та навичками, тобто спрямованість на завдання. 

Колективістська спрямованість (на взаємодію), яку майбутній фахівець-

біотехнолог повинен використовувати в професійній діяльності, 

організовуючи колег для спільної роботи, взаємодіючи з ними, украй 

важлива, адже в основі біотехнології лежить колективна праця. Вона 

представлена у двох формах: 1) у формі наукової діяльності, яка має свій 

предмет біологічного дослідження; 2) у формі практичної діяльності або 

технологічного процесу у виробництві. Ці форми діяльності взаємозв'язані, 

крім того, передбачають орієнтацію на взаємодію фахівців цієї галузі.  

Разом з тим майбутній фахівець залучається в наукову діяльність або 

технологічний процес у виробництві як особистість, яка має певні потреби, 

мотиви. Така спрямованість особистісна (спрямована на себе). Звичайно, у 

професійній діяльності можливе поєднання всіх трьох спрямувань, оскільки 

діяльність кожної особистості – це багатовимірна структура [5, с. 88]. 

Залежно від домінування ознак певного типу ми встановили чотири 

рівні спрямованості особистості: високий – спрямованість на завдання, на 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

взаємодію, на себе; середній – спрямованість на взаємодію; достатній – 

спрямованість на завдання; низький – спрямованість на особисті досягнення.  

Рівні сформованості гуманістичної спрямованості майбутніх 

біотехнологів за даним показником емоційно-мотиваційного критерію 

виражаються в таких даних: високий рівень – 13,8 % студентів ЕГ і 12,6 % – 

КГ, середній  рівень – 19,4 % респондентів ЕГ і 20,2 % – КГ, достатній  

рівень – 25,6 % опитаних  ЕГ і 27,3 % – КГ, низький рівень –41,2 % 

майбутніх фахівців ЕГ і 39,9 % – КГ. 

Діагностика рівнів сформованості гуманістичної спрямованості за 

емоційно-мотиваційним крітерієм передбачала виявлення сформованості 

мотивації до майбутньої професії та усвідомленості її вибору. Оскільки 

основний вид діяльності студентів у ВНЗ – це навчання, ставлення до якого 

багато в чому зумовлює і ставлення до майбутньої професійної діяльності, 

ми провели діагностування мотивів навчальної діяльності з використанням 

модифікованої методики (А. Реан, В. Якунін). 

Із 16 мотивів навчальної діяльності студенти мали вибрати 5 найбільш 

значущих для них. Відповіді студентів оцінювалися відповідно до 

визначених рівнів ГС за даним показником. 

Дані щодо вивчення мотивів навчальної діяльності студентів мають 

такий вигляд: високий рівень – 12,5 %  студентів ЕГ і 12,0 % КГ , середній 

рівень – 13,1 % респондентів ЕГ і 14,0 % – КГ, достатній  рівень – 20,0 % 

опитаних ЕГ і 31,5 % – КГ, низький рівень –54,4 % студентів ЕГ і 52,5 % – 

КГ.  

У контексті формування ГС необхідно з`ясувати рівень усвідомлення 

студентами важливості їх професії для суспільства. В основі сформованості 

такої позиції лежить готовність прийняти на себе турботи про людей, 

навколишнє середовище, адже представники біотехнологічної галузі не 

тільки несуть людям благо, покращуючи їхнє життя за допомогою сучасних 

біотехнологій, а й здійснюють усе більший вплив на сучасний світ. Зважаючи 
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на це, провідними професійними властивостями гуманістично спрямованого 

майбутнього фахівця біотехнологічної галузі мають бути почуття 

відповідальності та обов’язку. 

Для виявлення рівнів сформованості у студентів почуття 

відповідальності та обов’язку за доручену справу ми використали фрагменти 

методики М. Лук`янової.  

Відповіді студентів оцінювалися відповідно до визначених рівнів СГС  

за даним показником: високий рівень – почуття обов'язку, відповідальності 

виявляються як стійка властивість особистості,  стійкість мотивів до 

здійснення гуманних дій та вчинків; середній рівень – розвинені почуття 

обов'язку, відповідальності, не завжди усвідомлені мотиви до здійснення 

гуманних дій та вчинків; достатній рівень – не розвинені почуття обов'язку, 

відповідальності, гуманістична спрямованість мотивів у діях та вчинках 

нестійка; низький рівень – відсутність почуття обов'язку, відповідальності, 

відсутність мотивів до здійснення гуманних дій та вчинків.  

Високий рівень СГС показали тільки 14,4 % респондентів ЕГ і 13,3 % – 

КГ. Це майбутні біотехнологи зі сформованим почуттям відповідальності та 

обов’язку як важливими професійними якостями, які прагнуть приносити 

людям користь, бути активними, мають позитивне ставлення до майбутньої 

професії. 

Середній рівень виявлено у 16,3 % студентів ЕГ і 17,7 % – КГ. Вони 

визнають важливість почуття відповідальності та обов’язку як важливих 

професійних якостей, прагнуть виявляти їх у своїх діях, але не завжди 

розуміють і усвідомлюють мотиви своїх учинків.  

Достатній рівень у 25,6 % респондентів ЕГ і 27,2 % – КГ відображає 

слабку орієнтацію студентів на професійну діяльність, усвідомлення 

необхідності почуття відповідальності та обов’язку виявляється в них 

незначною мірою, як і їхнє розуміння важливості обраної спеціальності для 

суспільства. 
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Низький рівень у 43,7 % опитуваних ЕГ і 41,8 % – КГ засвідчує, що ці 

студенти не усвідомлюють необхідності почуття відповідальності та 

обов’язку за свої вчинки, не розуміють значення їх майбутньої професійної 

діяльності для соціуму.  

Узагальнивши відповіді студентів, ми представили результати СГС за 

емоційно-мотиваційним критерієм в таблиці1. 

Таблиця1 

Рівні сформованості гуманістичної спрямованості майбутніх 

біотехнологів за емоційно-мотиваційним критерієм  

Рівні 

СГС за даним 

показником  

Експериментальна група Контрольна група 

Кількість 

респондентів 

Відсоток 

від загальної 

кількості 

респондентів 

Кількіст

ь респондентів 

Відсоток 

від загальної 

кількості 

респондентів 

Високий 22 13,8 21 13,3 

Середній 29 18,1 29 18,4 

Достатні

й 
41 25,6 43 27,2 

Низький 68 42,5 65 41,1 

 

Як видно з таблиці 3.6, високий рівень СГС за емоційно-мотиваційним 

критерієм мають – 13,8 % студентів ЕГ і 13,3 % – КГ, середній  рівень – 18,1 

% респондентів ЕГ і 18,4 % – КГ, достатній  рівень – 25,6 % опитаних  ЕГ і 

27,2 % – КГ, низький рівень –42,5 % майбутніх фахівців ЕГ і 41,1 % – КГ. 

Дані таблиці свідчать, що серед майбутніх біотехнологів домінують 

студенти з достатнім і низьким рівнем гуманістичної спрямованості за 

емоційно-мотиваційним критерієм. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Висновки. Одержані результати дослідження свідчать, що серед 

майбутніх біотехнологів домінують студенти з достатнім і низьким рівнем 

гуманістичної спрямованості за емоційно-мотиваційним критерієм. 

На нашу думку, це зумовлено недостатнім рівнем знань студентів з 

досліджуваної проблеми, що спонукає нас прогнозувати можливість 

удосконалення підготовки майбутніх фахівців у цьому напрямі. Актуальними 

напрямами подальшої розробки окресленої проблеми є пошук 

гуманізаційних механізмів навчання студентів, які оволодівають 

спеціальністю біотехнолога у ВНЗ. 
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