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Хімія як освітня дисципліна може вивчатися як теоретично, так і 

практично, за допомогою експерименту. На жаль, в шкільній практиці 

хімічний експеримент є важкодоступним за великою кількістю причин 

(відсутність реактивів, посуду, умов для проведення дослідів, нестача вільного 

аудиторного часу і, насамперед, відсутність вмотивованості учнів, особливо 

старшокласників, бо хімія не є обов’язковим екзаменаційним предметом). У 

цих умовах індивідуальна позашкільна робота з талановитою молоддю стає 

найважливішою. Конкурс учнівських науково-дослідних робіт МАН є таким 

видом позашкільної освітньої діяльності, що здатен виявити у 

старшокласників творчі та наукові здібності, сприяє самовираженню, 

підвищенню рівня самооцінки. Науково-дослідні роботи МАН 

характеризуються свободою обрання предмету, методу і способу дослідження, 

а також наукового керівника, що підвищує вмотивованість учнів та 

ефективність вивчення предмету.  
У останні 5 років на секцію “Хіміяˮ Одеської обласної МАН було 

подано 105 робіт з загальною тенденцією скорочення щорічної кількості. З них 
лише 20% робіт зробили хлопці, 80% – дівчата. За територіальними ознаками 
третина робіт з обласного центру, третина – з райцентрів, третина – з 
невеликих населених пунктів. На превеликий жаль, за змістом, не всі роботи 
на секції “Хімія” мають хімічне експериментальне підґрунтя: майже чверть 
робіт щороку мають виключно реферативний характер. Наприклад, “Минуле 
сьогодення біогазу або дешеве паливо майбутнього”, “Біометал Ферум”, 
“Порошки. Вся правда про них”, “Мило – запорука краси та здоров’я”, 
“Насіння льону: користь чи шкода”, “Соснові масла, як безвідходний 
продукт”, “Фізіологічна роль кальцієвмісних речовин, їх знаходження та 
застосування”, “Молочний шоколад: корисно чи шкідливо?”, “Поживна 
цінність овечого молока”. Оглядові теми не передбачають проведення 
хімічного експерименту і тому не принесли їх авторам бажаної перемоги на 
Конкурсі. Хотілося б, щоб таких тем було якнайменше. За тематикою 
експериментальних робіт на перше місце виходять дослідження якості води в 
водоймах та свердловинах Одеської області (~20% робіт), результати яких 
свідчать про наявність екологічних проблем в регіоні. На другому місці 
знаходяться дослідження продуктів харчування (~15%), особливо фруктів, 
овочів, меду. Очевидно, це пов’язане з доступністю об’єктів дослідження і 
наявністю лабораторій, які контролюють ці показники, на базі яких і 
виконується практична частина більшості робіт. Роботи, що подані на Конкурс 
з обласного центру, виконуються під керівництвом викладачів ЗВО і 
характеризуються більшим розмаїттям тем і більш складним експериментом. 
Залишається сподіватись, що обладнання кабінетів хімії в українських школах 
буде оновлюватись і можна буде очікувати більш цікавих, актуальних і 
корисних досліджень від школярів.   


