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fІрнроднича науха й освіта· сучасний стан 1 nерс11ектив11 ро·1в1пК): "'атеріали 

\1іж11арод:ної науково-практичної кnнференнії (22-24 вересня 20 І 7 р., м Харків) 1 'J2 заг. реп 
д. б. 11 . Т.Ю. Марк1ноі, .'1 б 11 J1 11. Харченко. Харків· ХНІ ІУ 2017 64 с. 

У збірці преnстав.пею матеріа1111 на)ково-nрактичної конференції, що висв1т1юють 

с~ часний стан тв 11срспективн ро1в1пку природничої НЗ)'КИ і освіtи та нрисвячені зкrуапьннм 
проблемам сучасної біолоr ії та nе:~.агог1ки . 

Розr.1янутu п11тания щодо наукової га nе.'1,аrогічної д1я:rьності професора 0.1 З.1отіна, 
йо1·0 внесок~· розвиток заrапьно] ентомології та ста.11овлення rелнічної еmомології І!К нау1СJ1. 

Дт1 біопu1 і& та ско.1огів широкого профі.1ю, в11кдадвч1в, аспіратів і пудеиnв вищих 
11авчаль111rх захлалів. 
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Освітні!! простір тлумачимо як освітию систему, організацію простору для вир1шення 
поставлених завдань. фактор розвнтt..-у особистості майбутнього вчител.я, відповідно до 
завдань, які в1rрішую1ься в ц~,ому nростор1, і включають в себе систему координат: І) 
нормативно-регламентуючу; 2) пероnеІСТИвно-орієнтовну; 3) дWrьнісно-стимулю1очу;4) 
комуt1ікативно-інформаuіІ!ну, 5) конструктивн1rnроеІСТ)'ВМьну; 6) прогностwrну: 7) 
орrанізаuіJ!ну; 8) дію·ностичну, 9) аналітичну та іиuн (Логвина-Ьь~к, 2016). 

Інтелектуальному розвитку студентів в навчально-виховному npoueci спрн.11r висока 
мотнваuія до навчанш1, усвідомлення ними рівня своєї успішності у вивченні навчальнн.х 
дисциплін, а також nознтнвннІ! мікроклімат на заняттях (Логвіна-Бнк, 2017).У процесі 
формування науковn1 о С'Rtтоrл.яду в учнів м.айбут11ьому вчюелю біології необхідно 
врахов)'ва1и всі основнt е'lапн ро1внrк} світогляду. загальновідо\ІО, що теорія методнчно'і 
шдrотовки Ііа1умься на певних вахіllннх по.1ожсю1ю. - принцип.ах. які в11значають нілі, 

зо 



1щ~1. "1юсоби орr.~н11ащ1 Td \11рав.11н11н •11н.11.h1СТЮ С'Т)'tс1111в На щщ;11tt:НІІ'\ 
~он". rr\·;i.11.ню, Jасалах" 1росК1J!ІЗJІа г.рофсс1й1ю-~1.:п•111ч•1а 111 uоп,вка \t!!ЙG\ ТІІІ'І. ~чt<тс 111 
tно ЮfІ \ \k.1 Т(>ІІО. ЬСЬІ!О\І) державно\!) nс.:щrоrІЧН(\\!} )ІІІВСрСНТС11 І\ІСІІІ РоІ .1:.111:1 

''ІС о.ш•uм.:оrо та Гср11(ІПJ.1ьс1.кn.\1) 11ашсн.1.1ь1юм)' 11е;~аrо1·1чно\І) ун1верс111с• І\t~ІІ 
1~0.1,ци\Інра Гнатюк;~ (JІt1rв111з-Бнк. 211 І~). 

Е.~.сnсрн,1е1па.~ьнв звохр1•1на l1CJJ(B1pк~ ~св1дчус ефс~тивн1сть ро1роб.1.:11оі \Ю:1е.1 

'1'І'фссійнt1-'1І:!Н;JІІЧНОі llІ;llt>TOJIKH \ІаІ\бутн1А ~чнн:.1і11біо.11111ї1;> .юці.1ьнk1ь її ІЮ.Ш.1ЬШОІv 
І<f'КОрнстання Го.1овною метою екt1.1опчщ11 ;11я.1ь110<.-ті вчнте.;111 ~ ссрс1111ій ШІСv.1і 1· внріше11ня 
наст\ n11и\ u1ач фор'>!) 1<ання )' ш~.:олярін )'Сві:10чяе1юі та а~:тнвн~Jі :~:нтн воІ позшні; 
;J(іаі1;111вс t·rа11.1ення ло жнво\" прщюдн, виховання з1;~nовіла.1ьtН•сті ia с Іffii навко.1иwньоrо 
ссредС·іНІЩU. 

Д;1я внрішс1ІНJІ sавла11ь 11еобхі 1ню1 r 011сцоп1ння rпен1а.1ь11и\Іи 11rтсrзпинннмн тn 
aкr1t8RИ\IH Че'Н1.1і11'\И навчання І 8Іt\(\В3НІІЯ. Я!іІ сnрЯ!ІІОВанІ на \ЮІНВЗІІІІО шхо.1ярз ло ПОШ)К) 

1ю1ш\ р:шсн~. 11 отриманні ·~нань, навчання ~ чнін r;р3.11ю;шт~ ;. ск.1а.:~· ІШ\Іан:щ; !'Іоєдншшя 
~~счс1пів на}ковоrо до.:л1дже1111я і грн. Важ.1нвн\t є нзвчнти шко11ярів оuінювати власн1:нІ1 
\І•>Ж.111вості; вн~.:t1р11сr.1вува111 ріщоманітні джере•ш інформац1ї, а 1акож розвІ<ТtЖ rворчнх 

\ЮЖЮtВОСТсfі й ін1срес1е ~ЧІІІВ. 
Гахн\І ч111101.1, проект) н1t11ня 11рuфссійно-ме1о;;нчноІ 11і.1ннщ1ю1 майбутніх 11чнн:ліи 

іі10ло1ї1 та ко,111етстп11сний пі.1хід ;io навчання біо.1огі1 ІІJІ(ОЛЯрін -· це нових 1ш1ях .10 
тримання усв1.:~о,1ле1111х знань 

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ ПОПУЛЯЦІЙ КОМ ,\Х r! PJ.1 РЕлЛПАЦІЇ 
ПРАЬ.їИЧНИХ JАВдАНЬ 

Маркіна ТЮ 

Харювсь1<ті нац10на1ьииrі 11еdагог1чи111і у111всрс11тет 1 ш?m І С Ci;mmroo11 
tyu mІJ~Іtтarggmail ,·ат 

у H<lllJ ЧіІІ.' .:!нк·rерІГdПЬСМ С1р!Ч1'С рщшир•:ИЮІ СІІС::J<1р~ можли1101.·тt:й д.І~ 
нн~орнстання 1<ут.~р kОСІІа.\. І вкшо традишІ!нu 11родуценrа'11< сировини і 11ро.1у~стіє 

харчування вважалися шовховачний шо11хопрц. -.~елоиосна б;1жо.1а 1 tюшені.%, то о.:та11нім 
часо\\ J'явюося бзгзто роб1r. де кома.\ розг:rя:.~ають як цінний корчовий ресурс не тільки ;ця 

тварин, але 1 ,'L1я .1ю111111и. 3а да11нм11 ФЛО. комахи вж~: 1· частиною традищі!ноrо раціщ1)' 
харч)вшшя. шонаі!менше, 2-х '1Ї.1ьирд,1111юдсй на план~'Ті. Сnисох вид1в. що 11нрощуються як 

uі111111й кор'1011нй ресурс. Jбі1ьш)'с:-ься, проводяться біохімічні дос.1і:1ження харчовоі 
uіннхті кома.х (Березки та ін. 2008). Встановлено. що багато кома.х баrзті не білок 1 кор11с111 
жири. а також характернчються високнм вмістом заліза. ка:1ьuію і uннку (Mak.kar. 201 ~). 

Масове розвезен11я комах може внрішІІТП проб.1ему виснаження ресурсів 'вітового 
ок.:ш1у, ВИІ..'Т)ПWОЧИ в ІІКОС'ГІ За.\Ііш1иків рибио10 борош11а бороuшом з KO:o.tax (Gho~h et а!І. 
2014). 

Н~:обхшно віщиач11111 вели~.:і успіхи >підтримки тв J{і(:реженнм ціннн'\ вн.rів кома.\ нкі 

11рово.1я1ьсн н юо.:юrічннх парка.\ усього світу. І Ірогра"'fи розве.1t:ння рідкіс11ю. і lННІ\аючн\ 

1іо\1а\ сприяють 1бережен11ю бюрізно\!аніnя планет fТ качсва н :ip . 200S ). 
Рщв.:дення кома.' 1· ж:ні.:r.'ємною частиною біо.югічного мето.:t) 'S:іХJІсту rосаин. 

!1оп) щ1вс нитіс11с1111я хі\1ічнн>. 1асобів біо:1оrічними ОО} ЧСІВ:1сно ~начннм ~аuру.1нс11ням 
.1r1ю11сн1)Jін n.1aнen1 Ро1роб.тяються про\!нс.1ові біотс\1н1:10rії д.1я вироб11н11rнз 

t:Hl\\MU.ltll ЇЧНН\ 11рс11і!рі11ін. 

в ,1аннй чш: 'ІНачно 1fііЛЬІІІ)ЮТЬСЯ оuсяги 'Щ('НХ)ВаІ!НЯ fіІО\ІСЮ.\,\ 11 !aKJ'lltl()\1) ГJ1}111Ї 
в 01\fІС\ІН\ Іе\ІЛ>І\ ІJ/\1еч•1ннн ЙОІО /ІІt\(1\ІЗ ІІііІ'З ~-ТЗНОВИІЬ Q7% (КоррІег, 2007) lt<" 
щ"1e,11pЯ\toBaJ1t' внкuристаннq ~:н Іf1чофаrів пичино~. 10.1uтоо1ю~.: (Chrysopa), їц111н. 
Гlово<>.111(' 11 Tt:rt111'11111'1. І'ІН.'ПІ>'ІіІрС'1ІіІ\ ШІІрt>І\(І Rll!\OpHC'Тt>R)''ТLCSf І( ІІ>ІІ Ortus fa<"i'l,l(cJflL<, 

11рн 11ш•tc1111it 'Ll.Я борол.()11 'І 11н111са,111 (І Іа1кж. ~0111. 
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