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ПРОБЛЕМИ  МАН  З ФІЗИКИ В  ОДЕСЬКІЙ  ОБЛАСТІ 

 

В пятницю 17-го січня та в суботу 18-го січня 2014-го року завершився ІІ (обласний) 

етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з фізики Малої академії 

наук України в Одеській області. На дві секції відділення фізики МАН (секція 

«Експериментальна фізика» та секція «Теоретична фізика») було направлено з районних 

відділень МАН Одеської області та Одеси 34 робіт. З них 3 роботи були перенаправлені до 

відділеня «Технічні науки» у відповідності з характером розгляданих проблем. 31 роботу 

було розподілено по вказаних секціях, але, як потім з’ясувалося, цей розподіл був 

неоднозначним: на кожній секції були як роботи переважно теоретичного спрямування, так і 

роботи з домінуючою експериментальною складовою. Наприклад, виявилося, що на секції 

«Експериментальна фізика» доповідалась робота «Випаровування поодиноких краплин 

рідких біопалив», авторка якої, Катерина Фесенко з Приморського ліцею м. Одеси, 

розглядала теоретичну модель процесу випаровування крапель, а на секції «Теоретична 

фізика» Анастасія Хмельовська з ЗОШ №13 м. Одеси представляла роботу «Фізичні методи 

розвідки корисних копалин та їх використання на уроках фізики» з результатами власних 

експериментальних досліджень. Така неоднозначність вибору секції, на нашу думку, 

містилася в самих роботах: відповідно до правил оформлення у представленій на конкурс 

роботі автори повинні чітко виділити внесок власних досліджень, але, на жаль, виокремлення 

вкладу автора можна було знайти далеко не у всіх роботах. 

Як добре відомо, результати кожного з трьох етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН України складаються з наступних оцінок: попереднього 

оцінювання надісланої роботи (25 балів), теоретичного туру (30 балів) та захисту науково-

дослідницької роботи (45 балів). 

Науково-дослідницькі роботи надійшли до членів журі ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту у понеділок 25 грудня 2013 року. Оцінювання робіт 

проводиться за наступними категоріями (максимальна загальна оцінка 25 балів):  

 актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи (max 6 балів);  

 наукова новизна одержаних результатів (max 5 балів);   

 системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність 

отриманим результатам (max 5 балів);  

 дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів 

дослідження (max 7 балів);  

 стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та 

оформлення наукових робіт (max 2 балів). 

 Результати попереднього оцінювання кожної роботи з оцінками по кожній з 

перелічених категорій з’явилися на нашому сайті вже наступного дня 26 грудня з 

зауваженнями журі та пропозицією доопрацювання матеріалів роботи і представлення її 

нового варіанту в день теоретичного туру. На жаль, на цю пропозицію відгукнулися лише 

двоє учасників: попередню оцінку роботи Олексія Деменнікова  (ОЗОШ № 80, м. Одеса) 

«Вивчення магнітного поля Землі: від стабільності до інверсії»  було підвищено з 7 до 15 

балів, а роботи Дмитра Думброва (Економічний ліцей, м. Одеса) «Вплив сонячної активності 

та космічних променів на формування найсильніших тайфунів 2013 року» – з 12 до 15 балів, 

хоча, на думку членів журі, оцінку кожної з цих робіт неважко було б підтягнути значно 

ближче до максимальної. 

 В п’ятницю 17-го січня було проведено теоретичний тур МАНу. В рамках цього туру 

школярам було запропоновано розв’язати дев’ять задач:  
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 три задачі початкового рівня складності (задачі, що вимагають знання типових 

фізичних законів – задачі на одну-дві дії); 

 три задачі середнього рівня складності (задачі, що вимагають знання фізичних 

законів, і вміння їх застосовувати); 

 три задачі високого рівня (задачі, що вимагають творчого підходу – задачі із 

зірочкою). 

Всі задачі були підібрані у повній відповідності до шкільної програми. На жаль, 

результати теоретичного туру були невтішними. Максимальний отриманий бал по обох 

секціях становив 16 із 30 (Дмитро Думбров з Економічного ліцею м. Одеси), інші оцінки були 

9 балів і нижче, тому середній бал по двох секціях є приблизно 3.5 – і це із урахуванням дуже 

лояльної перевірки. Можна замислитися над тим, якої якості дослідницьку роботу може 

написати учень, що не вміє розв’язувати стандартні задачі шкільного рівня. 

Треба відмітити, що на нашому сайті theorphys.onu.edu.ua вже не один рік розміщені 

завдання теоретичних турів конкурсів МАН з фізики минулих років (і не тільки з фізики). 

Підготовка до теоретичного туру конкурсу МАН – це не одноденна робота. Перелік тем 

шкільної програми з фізики досить великий. Протягом відведеного на роботу у класі часу 

неможливо якісно розглянути задачі середнього або підвищеного рівня складності, тим 

більше, що це дійсно потрібно далеко не всім учням. Але, якщо хтось з учнів вирішив 

серйозно доторкнутися до тієї чи іншої фізичної проблеми, йому перш за все треба подбати 

про свій загальний рівень підготовки з фізики та математики. Ніякий вчитель не в змозі 

вкласти у голову учня рецепти розв’язання фізичних або математичних пробем, якщо ця 

голова сама не почне працювати, шукаючи необхідну інформацію. Тому ми вважаємо за 

доцільне розмістити на нашому сайті не тільки задачі минулих теоретичних турів, але й 

тексти шкільних програм Міністерства освіти і науки України, у відповідності з якими сам 

учень та його науковий керівник можуть скласти індивідуальну річну програму виконання 

наукової роботи МАН з фізики. Невід’ємним елементом такої програми є перелік задач для 

розв’язання з кожного розділу фізики, що вивчаються протягом учбового року. 

В суботу 18-го січня відбувся захист робіт учнів за двома секціями. На жаль, за 

поодинокими випадками, більшість із представлених доповідей важко назвати більш-менш 

виразними. В чому ж тут справа? 

1. Частина МАНівських робіт секції «Теоретична фізика» була присвячена темам, 

запозиченим із джерел, скажемо, дуже далеких від сучасної науки. Прикладом тут може бути 

робота «Торсіонне поле: минуле або майбутнє» (Сергій Чернєв, Новотроянівський НВК 

Болградського р-ну). Назва роботи явно запозичена з інтернету, звідки взято і весь матеріал. 

Доповідь, фактично, представляла собою повторення безглуздих тверджень з якоїсь 

інтернетівської писанини. Доповідач втрачав орієнтацію вже при першому запитанні: «А що, 

власне, ви розумієте під торсіонним полем? ». Відповідь починалась словами: «Як випливає з 

роботи академіка Акімова, торсіонне поле є таким же фізичним полем, як і 

електромагнітне…». «Яке поле?  Ким і у який спосіб воно спостерігалося?  Назвіть, будь 

ласка, основні експериментальні факти». Після цього доповідач замовкав і доповідь 

закінчувалася. Ніякої користі ні доповідачеві, ні слухачам.  

Відмітимо, що у згаданій роботі загальним об’ємом у 30 сторінок тільки на 16-й 

сторінці є коротка згадка (на півсторінки) про власні досліди з відростками традесканції та 

садової рози у полі полоскового магніту. Хоча автор у роботі пише, що досліди він проводив 

протягом шести місяців, ні у самій роботі, ні під час захисту ніяких матеріалів цих 

досліджень, на жаль, представлено не було. Фізика – це експериментальна наука, тому будь-

які достовірні результати досліджень мають бути представлені на розгляд незалежних 

рецензентів. Ніякі авторитети (академіки, професори, священики і таке інше) не можуть бути 

посиланням на достовірність процесів, що відбуваються у природі, – тільки експериментальні 

факти.  

http://www.theorphys.onu.edu.ua/ru/for_school_students.php
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2. У декількох роботах піднімались достатньо актуальні теми. Прикладом тут може 

слугувати робота: «Моніторинг шумового забруднення» (Тетяна Сівкова, міськліцей м. Б-

Дністровський). Мова йшлася про шумове забруднення м. Білгород-Дністровського. 

Актуально, нічого сказати. Проте вже перші ж запитання: «а що власне вимірювалось» і «як 

виглядають спектри шумового забруднення в різних частинах міста» ставили доповідача в 

тупик. Виникає питання: може це складні поняття для учня середньої школи?  Здається, що 

ні. В попередні роки школярі могли цілком чітко визначити, що таке спектр, як дослідити 

спектр сонячного світла та довільного звукового сигналу. Якщо зовсім не уявляти, що таке 

спектр звуку, то як можна зрозуміти, що таке ультразвук чи інфразвук. Тобто, це було явною 

недоробкою представленої роботи. Певною мірою втрачається і сенс подібної роботи.  

3. А от згадана вище робота Анастасії Хмельовської «Фізичні методи розвідки корисних 

копалин та їх використання на уроках фізики» викликала зацікавленість у всіх слухачів та 

схвальне відношення з боку журі. В ігровій манері було показано, як за допомогою 

магнітометричних методів та вимірювання електричного опору групка школярів розшукує 

заховані у пісок на березі моря різні предмети. Це було і цікаво, і повчально. Саме у такий 

спосіб розшукуються мінерами снаряди, заглиблені у землю, та поклади різних корисних 

копалин. Проте, в роботі теж не вистачало оцінок чутливості методів та не розглядались 

шляхи їх вдосконалення. 

4. Зацікавила слухачів та журі також робота «Вирощування кристалів в домашніх 

умовах» (Катерина Капова з Главанської ЗОШ Арцизського р-ну). Тут було показано, як 

впливають на утворення кристалів ступінь пересичення маточного сольового розчину та його 

температура. Саме ці фактори породжували кристали різного зовнішнього вигляду. На жаль, 

ця розповідь не була доповнена аналізом особливостей отриманих кристалічних структур, що 

викликало кілька запитань без відповідей. Треба відмітити, що у минулі роки роботи подібної 

тематики з’являлися на обласному турі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН, бо виростити кристали у домашніх умовах досить нескладно. 

Значно складніше дослідити особливості росту за тих чи інших фізичних умов, дотриматися 

меж відібраних умов, з’ясувати механізм виникнення особливостей процесу.   

Дещо краще виглядали доповіді робіт на секції «Експериментальна фізика». Це можна 

пояснити тим, що при проведенні експериментального дослідження необхідно працювати з 

реальними приладами, що в значній мірі впорядковує науковий підхід учня до виконання 

свого завдання. Ми поділили для себе роботи на три категорії: 

1. Відверто демонстраційні роботи.  Яскравим прикладом такої роботи є «Чарівна 

люмінесценція» (Тетяна Жердецька, ЗОШ №6 м. Одеси). Ця робота не є прикладом поганої 

роботи: по-перше, вона була здійснена ученицею самостійно, і, по-друге, була помітна 

зацікавленість авторки в тому, що вона робить. Але роботи, місце експерименту в яких 

займає лише демонстрація ефекту, не можна вважати повними. Крім того, доповідачі 

зазвичай досить погано орієнтувалися у фізиці своїх робот навіть на якісному рівні.   

2. Роботи, що проведені на базі ВНЗ. Ці роботи суттєво відрізнялися від інших двома 

речами. По-перше, своєю складністю, а подеколи, і дійсно цінним внеском до сучасної науки 

або техніки. По-друге  – тим, що учні зовсім не орієнтувалися у матеріалі тієї роботи, що 

вони, нібито, власноруч проробили. Тут є досить багато яскравих прикладів: авторка роботи 

«Перспективи застосування нанотехнологій у холодильній техніці» не змогла відповісти на 

запитання, що таке нанометр, а авторка роботи «Випаровування поодиноких краплин рідких 

біопалив» не розуміла позначень у власній роботі і (на провокаційне прохання одного з 

членів журі) скоротила знаки диференціалів у диференційному рівнянні, розв’язання якого, за 

словами учениці, і було її основним власним внеском. 

Треба підкреслити, що деякі роботи були проведені авторами самостійно: це дуже 

добре було видно, наприклад, із доповіді «Вплив поверхнево-активних речовин на 
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організацію епітропно-рідкокристалічних шарів» (Вікторія Кудимовська, Маріїнська гімназія 

м. Одеси). 

Відмітимо також, що керівництво фізичного факультету Одеського національного 

університету імені І.І.Мечникова вважає за доцільне оголосити тематику науково-

дослідницьких робіт, які виконують студенти старших курсів та аспіранти на кафедрах 

факультету. Якщо хтось з учнів середніх учбових закладів Одеси та Одеської області (шкіл, 

гімназій, ліцеїв) виявить інтерес до однієї з перелічених робіт, її виконавці (студенти, 

аспіранти, наукові співробітники) завжди допоможуть учневі розібратися у суті проблеми, 

знайти невеличку смужку його власного фізичного дослідження з урахуванням рівня знань 

учня та його особистих інтересів. Можливо, хтось з цих учнів у майбутньому стане видатним 

вченим. 

3. Експериментальні роботи, що проводилися на базі середніх учбових закладів. Тут 

були роботи різного рівня: як досить непогані, так і незадовільні. Слід зазначити, що ступінь 

самостійності таких робіт була зазвичай достатньо високою, що позитивно впливало на те, як 

учень орієнтувався в своїй доповіді. 

В останні декілька років дуже популярним стало робити доповіді на МАН із задач 

Турніру юних фізиків. Це, мабуть, слід вважати позитивною тенденцією, тому що турнірні 

задачі підбираються таким чином, щоб школярі могли їх розв’язати. Але в цих роботах є один 

важливий недолік – задачі турніру часто носять абстрактний характер, а МАНівська робота, 

як будь-яка дослідницька робота з фізики, повинна не тільки бути повязана з конкретним 

фізичним явищем або процесом, а також, певною мірою, мати практичне застосування та 

наукову цінність. Значна частина робіт цього напряму мала спільну негативну рису – дуже 

слабке якісне розуміння фізики процесів, що вивчалися.  

Може виникнути й питання, а чи виправдано вимагати від учнів старших класів творчої 

складової у їх доповідях, тобто якихось елементів самостійних розробок?  Нам здається, що 

на це питання потрібно відповісти ствердно. Чому?  Цілком зрозумілою є відповідь, що такі 

елементи завжди були присутніми у доповідях учнів попередніх років. Далі, навіть у зовсім 

посереднього учня після купання у ванні виникає цілком природне запитання про причини 

закручення води, яка витікає з ванни через зливний отвір. Більшість учнів, не знайшовши 

простої відповіді у батьків, друзів чи вчителів, просто викидає це питання з голови. А дехто 

починає розшукувати відповідь в інтернеті, експериментувати з формою зливного отвору, 

закручує руками воду за годинниковою стрілкою і проти неї, і в кінці кінців знаходить саму 

відповідь або з’ясовує для себе деякі  причини, які приводять до закручення води. Дехто 

замислюється і над причинами закручення листка, який падає з верхніх гілок високого 

дерева. І тут відповідь не лежить на поверхні, треба витратити чимало часу і винахідливості, 

щоб розібратися у цьому явищі. Багато хлопців любить грати у футбол. І вони не раз 

спостерігали, що траєкторія закрученого м’яча суттєво відрізняється від траєкторії м’яча, що 

не є підкрученим.  Тут також, нехай і на короткий час, виникає спроба замислитися, чому ж 

так відбувається, і як можна найкраще цим явищем скористатися. Тобто, потреба в чомусь 

розібратися виникає цілком природним шляхом. Добре, якщо ці маленькі спроби стануть 

звичкою.  

Досить часто розібратися у якомусь питанні допомагають книжки з фізики чи 

природоведення, інтернет та інші джерела. Але в інтернеті є велика кількість помилкових 

статей, а в підручниках відповідь на поставлене питання можна і не знайти. І коли ви бачите, 

що різні джерела дають не зовсім однакові відповіді, чи в цих відповідях не все є зрозумілим, 

то тут якраз і виникає потреба розібратися у питанні самостійно і розповісти про знайдене 

вами тлумачення загадкового явища своїм друзям і учасникам гуртків МАН.   

Найбільш здібні з учнів можуть поставити і питання, на які готова відповідь з боку 

сучасної науки є відсутньою. Так, близько 120 років тому один зі старшокласників 

німецького містечка Ульм задав собі і вчителю питання, що буде представляти собою 
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електромагнітна хвиля, якщо спостерігач рухатиметися зі швидкістю її розповсюдження. Це 

буде стояча хвиля, яка при певних умовах спостерігається на поверхні водоймищ, чи щось 

інше?  Вчитель не зміг роз’яснити своєму учневі, що ж буде бачити спостерігач. Не змогли це 

зробити згодом й університетські викладачі, серед яких були і професори зі світовим ім’ям. 

Це зміг зробити сам учень, але тільки через 10 років неперервних роздумів. Ви, мабуть, вже 

зрозуміли, що мова йде про великого фізика Альберта Айнштайна. Ще раніше, десь на 240 

років, другий хлопчик постійно думав на тим, чому яблука падають вниз, а не вбік від яблуні. 

Він бачив, що листки падають інакше, вони відхиляються в різні боки, а от яблуко падає 

строго вертикально. Він теж шукав відповідь не менше десяти років і таки знайшов її, 

відкривши закон всесвітнього тяжіння. Цим хлопчиком був великий Ньютон. 

Що ж заважає більшості активістів МАН робити маленькі, але цілком самостійні кроки 

в сучасному природознавстві?  Відсутність твердих знань з фізики та інших природничих 

дисциплін. Контрольні зрізи знань, які проходять у середніх школах, показують зовсім слабке 

володіння фізичними законами. Це повністю перекреслює можливість успішних самостійних 

роздумів. Школяр починає залежати від відповідей, які він знаходить на просторах інтернету. 

Але вони, як вже зазначалось, не завжди є правильними. Крім того, він чітко не усвідомлює і 

аргументацію, яку використовує автор тієї чи іншої статті, опублікованої в інтернеті. Як 

наслідок, доповідь на конкурсі МАН зводиться до читання за папірцем. Тут є ще одна 

проблема. Під керівництвом одного з нас (Миколи Петровича Маломужа) виконувалась 

МАНівська робота. На початку роботи учню кілька разів розповідалося про природу одного 

явища. Ставилося питання: «Вам все зрозуміло, що я розповідаю?». «Так, все!». «Тоді 

зробіть, будь ласка, конспект явища на основі моїх пояснень». І тут вийшов повний конфуз. 

Написаний конспект не мав нічого спільного з тим, про що йшла мова. Непідготовлене вухо 

чує щось інше, ніж те, що обговорюється. Потім було завдання зробити експериментальні 

виміри. І те, що робилося, як завжди, робилося дуже поспішно і не могло мати нічого 

спільного з невеличким науковим результатом. Похибка зроблених вимірів була більшою від 

величини, яка вимірювалась. А за день до захисту робіт до МПМ було ще й питання: «А 

може ще щось додати з теорії?». Що на це треба було відповісти? Відповідь одна: 

систематична робота, роздуми над темою, підвищення свого рівня знань. 

Тепер останнє, як виправити ситуацію?  Дуже важко щось поправити в системі освіти. 

Кількість годин, які відводяться на фізику, є мізерною. Є багато претензій і до рівня 

викладання фізики вчительським корпусом. Але кращим учням шкіл можна рекомендувати 

знаходити собі наукових керівників у вишах Одеси, насамперед, на фізичному факультеті 

Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Разом з ними і вчителями своїх 

шкіл ставити невеличкі наукові проблеми і намагатися самостійно й наполегливо 

розв’язувати їх; розшукувати старі збірки журналів «Квант», в яких накопичено надзвичайно 

багато різноманітних задач для самостійної розробки. Випуск цих журналів сприяв 

надзвичайно високому рівню викладання фізики в СРСР. Треба братись за вирішення тільки 

конкретних задач, а не за побудову теорій всесвітнього розуму, обчислення числа чортів, які 

вміщуються на кінчику голки, не розмірковувати над тим, як буде кристалізуватись вода на 

столах доброї або поганої людини і таке інше. 

Хотілося б, щоб при виборі тем керівники наукових робіт учнів, в першу чергу, 

користувались здоровим глуздом, а також пам’ятали постанову Паризької Академії Наук від 

1775 року відносно вічних двигунів: «Не приймати до розгляду проекти вічних двигунів 

через очевидну неможливість їх виготовлення». Патентне відомство США не видає патентів 

на perpetuum mobile вже більше ста років. Які ж теми є спорідненими вічному двигуну?  

Перш за все, це  

 теорія торсіонного поля;  

 теорія біополя (не плутати з дослідженням конкретних біологичних процесів, бо усі 

вони мають конкретну фізичну основу);  

 теорія пам’яті води;  
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 теорія утворення різних кристалічних зародків води в залежності від того, які слова 

промовляються при цьому;  

 утворення у воді життєдайних структур під впливом магнітного поля;   

 вивчення НЛО, полтергейстів, тощо. 

  

 До цього списку також треба додати теми, для дослідження яких потрібно мати знання 

хоча б на рівні кращих студентів останніх курсів виша: 

 теорія Всесвіту, гравітація і космологія; 

 моделі елементарних частинок; 

 мікроскопічні теорії рідин та твердих тіл і таке інше. 

 

На завершення, хотілося б додати, що кафедра теоретичної фізики фізичного 

факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова завжди відкрита до 

запитань з приводу науково-дослідницьких робіт Малої Академії Наук України. Якщо у 

керівника роботи або учня виникають запитання з приводу задачі, що розв’язується, або 

якоїсь фізичної проблеми – ви можете зателефонувати за номером (048) 731-75-56 або 

написати на електронну адресу conf_dtp@onu.edu.ua. Вас завжди проконсультують з приводу 

того, що треба, і, головне, що не треба писати в науковій роботі. 
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