
 1 

Олєйнік В. П. 

Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова 

 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ  
МАЙБУТНЬОЇ НАУКОВОЇ ЕЛІТИ КРАЇНИ –  

НА ДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ 
 

Основний контингент учнів старших класів України – це учні 

звичайних загальноосвітніх шкіл. Мабуть, найкращі представники цього 

контингенту в майбутньому і увіллються в наукову еліту країни. Проте, без 

належної підтримки значна кількість цих учнів може «загубитися» по 

дорозі до знань або вибрати для себе якийсь неоптимальний шлях, що й 

відбувається протягом останніх років в Україні у все більших масштабах. 

Оскільки у розвитку наукового потенціалу країни найважливіше місце 

займають природничі науки, свою роль у формуванні наукової еліти 

повинна грати як методика навчання природничим наукам у стандартній 

шкільній програмі, так і система підтримки розвитку здібностей і таланту 

обдарованих дітей у позашкільній освіті, зокрема, в рамках Малої академії 

наук України. 

Перш за все, умови формування майбутньої наукової еліти країни 

повинні лежати у основі діючих робочих навчальних планів 

загальноосвітніх шкіл: профільні класи природничого напрямку повинні 

з'являтися в школах вже з 7 класу, навчання фізиці, хімії, біології повинно 

бути взаємно узгодженим і спрямованим на розвиток інтересу учнів до 

вивчення процесів в навколишній природі, а також обов'язково пов'язане з 

випереджаючим математичним навчанням. 

Залучення до якої-небудь конкретної теми наукового дослідження 

означає, що школяр понад шкільну програму повинен розібратися 

(самостійно або за допомогою керівника) з цілою низкою вузьких питань, 

що стосуються теми досліджень, а також питань з математики, хімії, 

біології та інших наук, в залежності від вибору теми роботи. Вже ця 
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частина підготовки вимагає значних витрат часу керівника, а в нього, за 

існуючою практикою на даний вид роботи може бути заплановано 

(незалежно від кількості учнів) не більше 2 годин на тиждень – за рахунок 

якогось факультативного курсу або індивідуальної роботи з учнями. Це 

означає, що така робота в даний час виконується виключно за рахунок 

особистого часу керівника – на громадських засадах. На мою думку, на 

громадських засадах зробити серйозну систему формування майбутньої 

наукової еліти неможливо. 

За існуючими вимогами, наукова робота учня з фізики може бути 

теоретичною або експериментальною. Теоретична робота з фізики повинна 

містити числові оцінки тих чи інших параметрів досліджуваного фізичного 

процесу або явища і порівняння їх з результатами експериментів, 

отриманих іншими дослідниками. Завдяки існуючій мережі Internet в 

багатьох випадках такі дані роздобути можна, і це означає, що в принципі, 

учень рядової середньої школи при наявності власного бажання і при 

тісній підтримці з боку керівника не тільки зможе виконати таку роботу, 

але й зайняти з нею гідне місце на обласному або всеукраїнському рівні 

Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт МАН. 

Набагато складніше виконати експериментальну роботу. Для 

вирішення цієї проблеми на фізичному факультеті Одеського 

національного університету імені І.І.Мечникова організовані щорічні 

осінні та весняні обласні науково-практичні конференції школярів старших 

класів з фізики та астрономії. На осінній конференції школярі слухають 

повідомлення наукових співробітників і викладачів ОНУ та інших ВНЗ 

Одеси з сучасних проблем фізики і астрономії, отримують консультації з 

проведення тих чи інших конкретних досліджень, а також консультації з 

методики розв'язування фізичних задач підвищеної складності, що є 

невід'ємною і вкрай важливою частиною підготовки школяра-члена МАН. 

На весняній конференції школярі звітують про виконану за рік роботу, і ця 
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конференція, по суті – одна з небагатьох в області, де може виступити 

кожен бажаючий школяр (при наявності власної наукової роботи). 

Протягом навчального року з цілим рядом лабораторій ОНУ можна 

зв'язатися по телефону та домовитися про проведення досліджень на 

наявних установках і устаткуванні. Звісно, самого учня можна допустити 

до роботи на установці тільки в присутності відповідальних осіб 

(відмітимо, що для окремих досліджень необхідні витрати великих обсягів 

часу), але біда полягає в тому, що цей вид роботи відповідальних осіб ніяк 

не оплачується і ніде не фіксується, тобто це робота виключно на 

громадських засадах і на шкоду основної діяльності. Принаймні, у 

викладачів ВНЗ така робота могла б фіксуватися і включатися в години 

виконання (перевиконання) навчального навантаження. Відмітимо також, 

що виконання будь-якого експериментального дослідження пов’язане 

також з витратами матеріалів та енергетичними витратами. 

 Протягом останніх 4-5 років приблизно 20-30% контингенту 

студентів фізичного факультету ОНУ складають колишні школярі-члени 

Малої академії наук України (на інших природничих факультетах ОНУ 

ситуація аналогічна). За підтримки консультативної роботи школярів, що 

виконують самостійні дослідження, можна істотно підвищити не тільки 

цей відсоток, але й загальну кількість студентів природничих факультетів. 

Це і був би важливий внесок у підготовку майбутньої наукової еліти, що 

забезпечуватиме соціально-економічний розвиток країни. 

 


