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Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення МАН України

В сучасних умовах зростання конкуренції за ресурси на глобальних ринках, в тому
числі ринку людських ресурсів (human resources, HR) створює передумови для ретельного
планування кадрового забезпечення організацій, які спрямовані на інноваційний розвиток. 

Значний  досвід  позашкільної  роботи  з  обдарованою активною молоддю має  Мала
академія  наук  України,  яка,  завдяки  розгалуженій  структурі,  державній  підтримці  та
залученню кваліфікованих фахівців з вищої освіти та науки стала своєрідним інкубатором
молодих дослідників, котрі мотивовані продовжевати дослідницьку роботу в університетах,
мають до цього неоюхідні здібності та здобули певний досвід завдяки участі у конкурсах-
захистах МАН та наукових конференціях молодих вчених [1-4].

Стрімко  розвивається  такох  напрям  популяризації  науки.  В  цьому  зв'язку  варто
відзначити заходи “Sciesntfic Fun — Наукові пікніки в Україні”, “Всеукраїнський фестиваль
науки”  та  “Ніч  європейського  науковця  в  Тернопільському  національному  технічному
університеті  імені  Івана Пулюя” а також більш вузько спеціалізовані фестивалі фізичного
експерименту в ТНПУ імені В. Гнатюка та ТНТУ імені І. Пулюя. 

Завдяки  праці  ентузіастів  виникає  запит  на  мотиваційні  та  просвітницькі  акції,
спрямовані  на  вікову  групу  10-13  років.  В  цій  віковій  категорії  слід  звертати  увагу  на
збалансованість викладу нових знань та робити опору більше на особисту комунікацію та
демонстраційний експеримент ніж на елементи шкільних навчальних програм. Цей напрям
можна було б назвати "критичне аналізування" або "основи критичного аналізу". Роль анкерів
повинні  відігравати  видовищні,  наскільки це  можливо,  і  прості  експерименти і  забави.  З
огляду на те,  що нахили  дітей в цьому віці остаточно не сформовані, формування нових
понять  та  поглядів  повинно  відповідати  візуальній  моделі.  Джерела,  з  яких  може  бути
підібраний демонстраційний матеріал необхідної якості, сьогодні добре відомі [5-7].
На  мою  думку,  описуючи  заходи  такого  роду  слід  апелювати  до  потягу  до  нового  і
незвіданого, можливості навчитися критично оцінювати те, що діти бачать і чують, будувати
твердження  на  основі  фактів,  робити  обґрунтовані  припущення  про  природу  фізичних
процесів,  розуміти призначення та правила побудови спостережень та експериментів.  "Чи
може м'яч самостійно котитися догори, велике бути меншим від малого, рідина бути твердою,
гаряче нагріватися від холодного? Чи можна побачити звук? Чим ілюзія відрізняється від
омани?”  Важливо виробити навички відрізняти реальне від віртуального та фантастичного,
розгадувати і навіть самостійно формулювати логічні протиріччя і парадокси, оптичні ілюзії.
Наслідком демонстрації спеціально підібраних експериментів могли в стати базове розуміння
понять та інтерес до явищ механіки та електрики. 
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