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Засідання 13 березня 2015 р. Тези доповідей учасників конференції 

 

РАДИОАКТИВНОСТЬ. ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 
 

Автор: Буюклинская Анастасия, ученица 10-В класса Одесского экономического лицея 

Руководитель: Варшкевич Елена Гарриевна, учитель физики Одесского экономического лицея  

 

Радиоактивное излучение очень вредно для живых организмов. Известно, что 

источником радиации являются радиоактивные ядра, способные самопроизвольно 

распадаться. Проходя через вещество, излучение вызывает в нем различные 

превращения. Первая стадия радиационного воздействия состоит в передаче 

(переносе) энергии излучения молекулам среды, через которую оно проходит. 

Характер происходящих при этом процессов определяется видом и энергией 

излучения, а также видом облучаемого вещества. Сначала в веществе происходят 

первичные радиационные процессы, которые приводят к образованию 

промежуточных радиохимических и радиобиологических продуктов. В ходе 

дальнейших превращений они образуют конечные продукты радиационного 

воздействия. 

 Радиационно-биологическое воздействие представляет собой комплекс многих 

взаимосвязанных частных процессов разной интенсивности и продолжительности, 

который можно разделить на четыре этапа: физический, физико-химический, 

химический и биологический процессы, каждый из которых характеризуется 

определенным типом взаимодействия излучения с веществом и продуктами этого 

взаимодействия. Целью работы является рассмотрение реальных угроз здоровью 

живых организмов со стороны радиоактивного фона при радиоактивном загрязнении 

окружающей среды. 
 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОВІДКРИТИХ ПОДВІЙНИХ ЗІР 
 

Автор: Галунька Марина, учениця  9-го класу Одеської Маріїнської гімназії  

Керівник: Вірніна Наталя Альбертівна, керівник астрономічного гуртка «Фомальгаут»  

Одеської Маріїнської гімназії 

 

Згідно з сучасними уявленнями, більша частина зір нашої галактики входить до 

подвійних або кратних систем. Деякі системи неможливо візуально розрізнити як 

окремі об’єкти, такі зорі називають тісними системами.  При вдалому просторовому 

розташуванні тісної  подвійної зорі ми можемо спостерігати почергові затемнення та, 

як наслідок, зміну загального блиску системи. 

Метою даної роботи було дослідити 5 затемнюваних подвійних зір, які були 

відкриті нещодавно, а тому не достатньо вивчені. Ставилися наступні задачі: 

провести фотометричні виміри досліджуваних зір за наявними знімками у фільтрах i′ 

та r′, знайти періоди коливання блиску (що вказують на орбітальні періоди), 

побудувати фазові криві, визначити значення блиску в мінімумах і максимумах та 

класифікувати досліджувані системи. 

У роботі були досліджені п’ять нововідкритих затемнюваних подвійних зоряних 

систем. Виявилося, що чотири з них мають криві блиску, характерні для систем типу 

EW, ще одну зорю за періодом та формою кривої блиску можна віднести до типу EA. 
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ЭКЗОПЛАНЕТЫ И ЗАКОН ТИЦИУСА-БОДЕ 
 

Автор: Голятина Дарья, ученица 9-го класса Одесской Мариинской гимназии 

Руководитель:  Вирнина Наталья Альбертовна, руководитель астрономического кружка 

«Фомальгаут», Одесской Мариинской гимназии 

 

Экзопланетой называется любая планета, не принадлежащая Солнечной системе, 

а обращающаяся вокруг другой звезды. В данное время одной из наиболее 

актуальных задач астрономии является поиск планет-кандидатов на наличие жизни, 

расположенных в пределах так называемой «зоны обитаемости».  

Известно, что большинство больших планет Солнечной системы подчиняются 

эмпирическому закону Тициуса-Боде. Предположительно, его обобщенный вариант 

может описывать последовательность размеров орбит и других планетных систем. 

Цель данной работы: базируясь на обобщенном законе Тициуса-Боде, попытаться 

спрогнозировать открытие новых экзопланет в известных системах, а также выявить 

их принадлежность к зоне обитаемости.   

В ходе работы сформулирована методика отбора систем-кандидатов на наличие 

дополнительных планет и вычисления больших полуосей их орбит. Рассмотрено семь 

планетных систем, в которых уже известно 5 либо 6 экзопланет, спрогнозировано 

возможное открытие еще 9 экзопланет, одна из которых находится в зоне 

обитаемости своей звезды. Кроме того, в результате анализа экзопланет, по массе и 

радиусу близких к Земле, выявлено, что 5 из них расположены в зоне обитаемости. 

 

 

 

«РОЗЕТТА» – МІСІЮ ЗДІЙСНЕНО! 
 

Автор: Барило Вікторія, учениця  6-го класу  

Кароліно-Бугазької ЗОШ Овідіопольського р-ну Одеської області  

Керівник: Аксельруд Вадим Вікторович, вчитель-методист фізики і астрономії 

Кароліно-Бугазької ЗОШ Овідіопольського р-ну Одеської області 

 

Під час кометної високогірної експедиції у Таджикістан та Казахстан К.І. 

Чурюмов та С.І. Герасименко помітили новий астрономічний об’єкт і зробили низку 

фотографій. За фотографіями вони визначили орбіту комети та період її обертання 

навколо Сонця – приблизно 6,5 років. У 1969 році комету було зареєстровано під 

номером 67Р та назвою «комета Чурюмова-Герасименко». 

Для дослідження комети Чурюмова-Герасименко 2 березня 2004 року 

Європейським космічним агентством був запущений космічний апарат «Розетта». У 

серпні 2014 року вперше в історії космічних досліджень апарат упритул підійшов до 

комети, в листопаді 2014 року спрямував на поверхню її ядра спускний модуль 

«Філи» та буде супроводжувати комету навколо Сонця до грудня 2015 року. 

У доповіді розглядаються наступні питання: історія назви «Розетта», властивості 

орбіти комети Чурюмова-Герасименко, фізичні характеристики комети, хроніка 

польоту космічного апарата «Розетта», завдання наукової місії спускного модуля 

«Філи», можливості інструментів аналітичної лабораторії спускного модуля. До 

роботи додаються: макети комети Чурюмова-Герасименко у різний час її 

спостережень, панно з зображенням космічного апарата «Розетта» та модуля «Філи», 

модель модуля «Філи». 

 



 7 

МОИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕТЧИКА-

КОСМОНАВТА, ГЕРОЯ СССР Г.Т. ДОБРОВОЛЬСКОГО 
 

Автор: Протопопова Анастасия, ученица 9 класса Одесской частной  

общеобразовательной школы I-III ступеней-лицея «Черноморский» 

Руководитель: Ракитская Людмила Николаевна, учитель физики  и астрономии 

Одесской частной общеобразовательной школы I-III ступеней-лицея «Черноморский» 

 

Работа посвящена изучению жизни и деятельности летчика-космонавта, героя 

СССР, Почетного гражданина города-героя Одессы Георгия Тимофеевича 

Добровольского. Автор, основываясь на сообщениях ТАСС, описывает полет научной 

станции «Салют» и полёт космического корабля «Союз-10», затем подробно 

описывает полет и стыковку транспортного космического корабля «Союз-11» с 

орбитальной научной станцией «Салют». Приведены основные цели и задачи 

программы полета. Представлены краткие сведения из биографий членов экипажа.  

Автор приводит слова из  дневника Анатолия Лебедева, врача, работавшего в 

Центре подготовки космонавтов, который входил в группу поиска и спасения 

космического корабля «Союза-11». Далее  следуют указы Президиума Верховного 

Совета СССР о присвоении званий Героя Советского Союза летчикам-космонавтам 

Добровольскому Г.Т., Пацаеву В.И., Волкову В.Н. (вторая медаль «Золотая Звезда») 

посмертно. Представлены статьи газеты «Правда» от 1 июля 1971 года со словами 

соболезнования от ведущих ученых, космонавтов, политиков. Обсуждается репортаж 

с борта экспедиционных судов «Академик Сергей Королев» и «Космонавт Владимир 

Комаров», ведущих полеты «Союзов». Приводятся цитаты из дневника 

Г.Т.Добровольского на борту станции «Салют» и фотографии, выполненные во время 

полета космической научной станции. 

 

 

АНТИМАТЕРИЯ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИМАТЕРИИ  

В РАЗВИТИИ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
 

Автор: Тверитинова Анна, ученица 10-го класса Одесского экономического лицея 

Руководитель: Варшкевич Елена Гарриевна, учитель физики Одесского экономического лицея 

 

Законы физики допускают, наряду с частицами, существование античастиц. 

Существование античастиц было предсказано в 1928 г. на основе квантовой механики 

английским физиком Полем Дираком. Такие античастицы действительно были 

обнаружены. Первой из них был антиэлектрон, т.е. позитрон, обнаруженный в 1932 г. 

американским физиком Карлом Андерсоном. Позднее были обнаружены антипротон 

и антинейтрон. Приготовить антивещество в земных условиях очень трудно прежде 

всего потому, что частица, соединяясь с античастицей, уничтожается с выделением 

энергии в форме γ-квантов или же других частиц. Удержать антивещество в коробке 

из вещества невозможно. Его можно было бы подвешивать в электромагнитном поле 

так, чтобы оно нигде не соприкасалось с веществом. Добытое искусственно 

антивещество является источником энергии, в тысячу раз более сильным, чем 

термоядерная энергия, и в миллиард раз более сильным, чем энергия химических 

превращений.  

Целью работы является теоретическое изучение свойств антиматерии как 

реально существующего вещества, а так же рассмотрение возможностей его 

применения в качестве ракетного топлива. 
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ЗМІНИ ПЕРІОДІВ ЗАТЕМНЮВАНИХ ЗМІННИХ ЗІР ТИПУ ββββ ЛІРИ 
 

Автор: Твардовський Дмитро,  учень 9-го класу Рішельєвського ліцею, м. Одеса 

Керівник: Віктор Павло Андрійович, вчитель фізики Рішельєвського ліцею, м. Одеса 

Науковий керівник: Марсакова Владислава Ігорівна, к. ф.-м. н.,  

доцент кафедри астрономії ОНУ імені І.І. Мечникова, м. Одеса 

 

Мета роботи – комплексні дослідження затемнювано-змінних зір з метою 

пошуку систематичних змін періодів та розрахунок маси третього компоненту в 

системах (у зв'язку з виявленими періодичними змінами періоду). 

У роботі вивчаються затемнювано-змінні зорі: KR Cyg, V0382 Cyg та BX And. 

Для кожної з цих зір збираються дані з різних джерел (GСVS,  BRNO, AAVSO, NSVS) 

та будуються фазові криві блиску. Будуються криві О-С за отриманими моментами 

максимумів (в результаті обробки спостережень) та взятими з бази даних BRNO. 

Проводиться аналіз отриманих результатів. За результатами дослідження 

уточнюються ефемериди за нахилом кривих О-С. Перевіряється гіпотеза про 

наявність третього тіла в системах, що вивчаються. Проводяться розрахунки 

можливої маси третього тіла, яка залежить від нахилу орбіти (який неможливо 

отримати із спостережень). Визначаються нижні границі маси третього тіла для 

кожної з систем. Для V0382 Cyg (у якої спостерігається поступове збільшення 

періоду) були проведені розрахунки темпу перетікання речовини з більш масивного 

на менш масивний компонент, які узгоджуються з даними інших дослідників.  

Висновки, сформульовані в роботі, можуть бути корисними для узагальнень та 

розвитку теорії. Отримані дані важливі для створення теорій внутрішньої будови 

подвійних зір та теорій їх еволюції. 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗОГИДРАТОВ 
 

Автор: Халин Алексей, ученик 9-Б класса Одесской ООШ № 56 

Руководитель: Кузьменко Светлана Михайловна, учитель математики и физики  

Одесской ООШ № 56 

 

Целью работы является изучение свойств газовых гидратов, сформировавшихся 

при определенных термодинамических условиях на дне океанов и морей. В 

настоящее время свойства природных газовых гидратов являются предметом 

пристального изучения, поскольку, с одной стороны, их можно использовать в 

качестве возможного альтернативного источника ископаемого топлива, с другой, 

кристаллогидраты могут быть одними из важнейших участников изменений климата 

Земли. 

Природные газовые гидраты – это метастабильные кристаллические вещества, 

внешним видом напоминающие снег или рыхлый лед, которые могут быть 

распределены как в виде микроскопических включений, так и образовывать крупные 

частицы и даже протяженные пласты многометровой толщины (при высоком 

давлении и низкой температуре). 

Обсуждаются свойства кристаллических структур, формируемых газогидратами, 

и условия их стабильности при изменении температуры и давления.   
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ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИН МЕТОДОМ ТЕМНОГО ПОЛЯ 
 

Автор: Шевченко Євген,  учень 9-А класу ОНВК № 67 «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» м. Одеси 

Керівник: Настаченко Світлана Мефодіївна, вчитель фізики 

ОНВК  № 67 «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» м. Одеси 

Науковий керівник: Гоцульський Володимир Яковлевич, к. ф.-м. н.,  

докторант кафедри молекулярної фізики КНУ імені Т.Г. Шевченко, м. Київ 

 

Основною метою роботи є реалізація прямого методу визначення концентрації і 

розміру часток в реальному часі у суспензіях, що є методом візуалізації та прямого 

аналізу наночастинок в рідині по їх броунівському руху. Пропонується аналіз відео 

зображення, отриманого при ультрамікроскопії, коли кожна частинка відстежується 

окремо. 

У роботі поставлена задача вивчення рухливості наночастинок у водних 

розчинах етанолу поблизу особливої концентраційної точки. Це дозволяє з`ясувати 

різницю між локальною в’язкістю та в’язкістю макроскопічною, яку визначають 

капілярним віскозиметром. 

В результаті спостережень методом темного поля побудовані графіки залежності 

середнього квадрату зміщення від часу. Аналіз треків наночастинок показав, що 

виконується лінійна залежність між часом спостереження наночастинки і квадратом її 

середнього зміщення: чим менше в’язкість рідини тим більше швидкість. Зроблено 

висновок, що локальна в’язкість дуже відрізняється від макроскопічної. 
 

 

 

СВОЙСТВА СПУТНИКОВ МАРСА 
 

Автор: Телли Екатерина, ученица 10-Б класса Одесской СШ № 86 

Руководитель: Кривицкая Ольга Владимировна, учитель физики Одесской СШ № 86 

Научный руководитель: Марсакова Владислава Игоревна, к. ф.-м. н.,  

доцент кафедры астрономии ОНУ имени И.И. Мечникова, г. Одесса 

 

У планеты Марс имеется два спутника Фобос и Деймос, существование которых 

было предсказано еще задолго до их обнаружения. Оба спутника  вращаются вокруг 

Марса с тем же периодом, что и вокруг своей оси, и поэтому всегда повернуты к нему 

одной стороной. Из-за сильного приливного воздействия Марса орбита Фобоса 

постепенно снижается, и он со временем упадет на Марс, а орбита Деймоса 

увеличивается, и он постепенно удаляется от Марса. 

Деймос меньше Фобоса по размерам почти в полтора раза, а по массе – почти в 

семь раз. Период вращения Деймоса (30 ч. 17 мин. 55 с.) больше, чем период 

вращения Марса (24 ч. 37 мин. 22,7 с.), и намного больше, чем период вращения 

Фобоса (7 ч. 39 мин. 14 с.). Поэтому в небе Марса Деймос движется с востока на 

запад, а Фобос – с запада на восток. Спутники состоят из одной и той же темной 

породы, похожей на вещество некоторых метеоритов и астероидов. Их поверхность 

изрыта метеоритными кратерами. На поверхности Фобоса имеется множество  

борозд, которые можно свести к нескольким группам: параллельные экватору, 

перпендикулярные наибольшей оси спутника и симметрично пересекающие 

экваториальную плоскость под углами 
025± . На поверхности Деймоса борозд нет. 

Обсуждаются возможные причины формирования такой структуры поверхности 

спутников Марса, а также гипотезы происхождения самих спутников. 
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Засідання 14 березня 2015 р. Тези доповідей учасників конференції 

 

ЦЕФЕЇДИ НАШОЇ ГАЛАКТИКИ 
(доповідь прийнята на міжнародний конкурс «Intel ISEF», травень 2015 р.) 

 

Автор: Маслова Надія, учениця 10-го класу Одеської Маріїнської гімназії 

Керівник: Вірніна Наталя Альбертівна, керівник астрономічного гуртка «Фомальгаут» 

Одеської Маріїнської гімназії 

 

Цефеїди – тип пульсуючих змінних зір, для яких існує залежність період-

світність, що дозволяє визначати відстані до цефеїд. Мета роботи – визначити 

особливості розподілу цефеїд у нашій Галактиці. Для цього були поставлені такі 

задачі: за власними спостереженнями уточнити класифікацію змінної V480 Aql; 

зібрати дані про усі відомі цефеїди згідно GCVS; побудувати тривимірну модель 

розподілу цефеїд у нашій Галактиці. 

Спостереження V480 Aql проводились у рамках грантової програми на телескопі 

T5 Takahashi Epsilon (D=250mm) обсерваторії iTelescope.net (США) у 2013- 2014 р. Ці 

дані були доповнені спостереженнями, наданими Т. Крайчі (BSM Takahashi FS-60CB). 

За даними спостережень був знайдений період, визначені варіації температури V480 

Aql, встановлено, що V480 Aql є класичною цефеїдою. У роботі були використані 

дані про 504 цефеїди, зазначені у GCVS. За фотометричними даними, які є у 

відкритому доступі, були уточнені періоди 46 зір, 4 зорі перекласифіковано. 

Використовуючи оновлені дані, була побудована тривимірна модель розподілу цефеїд 

у нашій Галактиці. Для візуальних спостережень доступно не більше 12.6% всіх 

цефеїд. Всі цефеїди розташовуються в одній площині, причому вони розподілені 

нерівномірно, але чіткої структури спіральних рукавів не спостерігається. 

 

 

 

ЦІЛЕСПРЯМОВАНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ МІСЯЦЯ 

В УМОВАХ ШКІЛЬНОЇ АСТРОНОМІЧНОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ 
 

Автор: Коротіна Зінаїда, учениця  11-го класу  

Кароліно-Бугазької ЗОШ Овідіопольського р-ну Одеської області  

Керівник: Аксельруд Вадим Вікторович, вчитель-методист фізики і астрономії 

Кароліно-Бугазької ЗОШ Овідіопольського р-ну Одеської області 

 

В умовах шкільної астрономічної обсерваторії спостереження за місяцем 

можливо проводити візуально, за допомогою телескопа або фотографуючи події, 

пов’язані з Місяцем, у прямому чи відбитому світлі. Нажаль протягом 2014 року не 

відбувалося у нашій місцевості ні затемнень Сонця, а ні затемнень Місяця. Разом з 

тим цей рік був врожайним на супермісяці: 1 січня, 30 січня, 12 липня та 10 серпня 

2014 року супутник нашої планети виглядав набагато більшим (десь на 14%), а 9 

вересня 2014 року – майже на 30% більшим, як зазвичай. Систематично проводилося 

фотографування повного Місяця. Структури, виявлені на фотографіях, порівнювалися 

з картою видимого боку Місяця. 

Разом з результатами спостережень у доповіді представлені найважливіші 

фізичні характеристики Місяця та параметри його орбіти у системах Земля-Місяць та 

Сонце-Земля-Місяць. 
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ПЛАНЕТИ ЗЕМНОЇ ГРУПИ. МЕРКУРІЙ 
 

Автор: Нікітенко Іван, учень 11 класу Сичавської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Комінтернівського р-ну Одеської області 

Керівник: Борсук Ніна Іванівна, вчитель фізики Сичавської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Комінтернівського р-ну Одеської області 

 

Меркурій ближче до Сонця, ніж Земля: середня відстань від Сонця становить 

0,387 а.о., а відстань до Землі змінюється від 82 до 217 млн. км. Нахил орбіти до 

екліптики – один із найбільших в Сонячній системі. Середня швидкість руху 

Меркурія орбітою становить 47,9 км/с. Супутників Меркурій не має. 

Маса Меркурія майже в 20 разів менша, ніж маса Землі – 3,3·10
23

 кг., а густина 

майже така сама, як у Землі – 5,43г/см
3
. Радіус планети  2440 км. Прискорення 

вільного падіння на її поверхні становить 3,72м/с
2
. Сонячна доба на Меркурії 

продовжується 176 земних діб, тобто 2 меркуріанські роки.  День і ніч на Меркурії 

тривають по 88 діб, тобто дорівнюють року планети. 

Одна з найзнаменитіших деталей поверхні Меркурія – рівнина Спеки. Діаметр 

цього кратера становить приблизно 1300 км. Вірогідно тіло, при ударі якого він 

утворився, мало діаметр не менше 100 км. У Меркурія є слабке магнітне поле. Це 

вказує на те, що у нього повинно бути густе металеве ядро. На долю ядра припадає 

80% маси планети. Атмосфера дуже розріджена. Тиск її у 571011 разів менший, ніж 

тиск земної атмосфери. Атмосферу планета утримати не може. Виявлені в невеликих 

кількостях гелій, оксиген і натрій. 

 

 

 

ПЛАНЕТИ ЗЕМНОЇ ГРУПИ. ВЕНЕРА 
 

Автор: Каплюченко Анна, учениця 11 класу Сичавської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Комінтернівського р-ну Одеської області 

Керівник: Борсук Ніна Іванівна, вчитель фізики Сичавської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Комінтернівського р-ну Одеської області 

 

Венера – найближча до Землі планета, відстань до неї змінюється від 40 до 259 

млн. км. Велика піввісь орбіти Венери – середня відстань до Сонця – складає 0,723 

а.о. (108,2 млн. км). Орбіта практично колова, її ексцентриситет рівний 0,0068 – 

найменший у Сонячній системі. Нахил орбіти до площини екліптики: і = 3°39'. 

Середня швидкість руху орбітою – 35 км/с. Період обертання орбітою – 224,7 

земних діб, а період обертання навколо осі – 243,02 земних діб. Навколо своєї вісі 

Венера обертається за часовою стрілкою, а не проти неї, як Земля та інші планети 

(крім Урану). Доба на Венері триває 116,8 земних діб (половину венерианського 

року). Таким чином, день і ніч на Венері тривають по 58,4 земних діб. 

У 1761 р. Михайло Ломоносов відкрив атмосферу Венери. Атмосфера планети 

досить потужна: тиск біля поверхні дорівнює 90 атмосфер. 

Маса Венери складає 0,815 маси Землі (4,87·10
24

 кг). У планети немає 

супутників. Густина її дорівнює 5,24 г/см
3
. Радіус Венери становить 6052 км, 

прискорення вільного падіння на поверхні складає 8,87 м/с
2
. Висока температура 

нижніх шарів атмосфери пояснюється парниковим ефектом. Він піднімає 

температуру атмосфери до 400 °С! Атмосфера Венери на 96,5 % складається із СО2. 

Не більше 3% припадає на долю азоту. Також виявлено інертні гази. 
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ПЛАНЕТИ ЗЕМНОЇ ГРУПИ. ЗЕМЛЯ 
 

Автор: Резніченко Анна, учениця 11 класу Сичавської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Комінтернівського р-ну Одеської області 

Керівник: Борсук Ніна Іванівна, вчитель фізики Сичавської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Комінтернівського р-ну Одеської області 

 

Наша планета, Земля, рухається навколо Сонця майже коловою орбітою, радіус 

якої (149,6 млн. км) прийнято за 1 астрономічну одиницю (1 а.о.). Період обертання 

орбітою складає 365,256 земних діб чи 1 рік. Середня швидкість руху орбітою 

дорівнює 29,8 км/с. Нахил земного екватора до орбіти становить 23°27' й забезпечує 

зміну пір року. 

Маса Землі 5,974·10
24

 кг, середня густина 5,515 г/см
3
. Екваторіальний радіус 

планети 6378 км. Прискорення вільного падіння 9,8 м/с
2
. Із усієї маси Землі кора 

складає менше 1 %, мантія – близько 65 %, ядро – 34 %. Поблизу поверхні Землі 

підвищення температури з глибиною складає приблизно 20° на кожний кілометр. 

Атмосфера Землі складається із ряду шарів – тропосфери, стратосфери, 

мезосфери, термосфери, екзосфери. Земна атмосфера не пропускає жорстке 

короткохвильове випромінювання. 

Значну частину поверхні Землі (більше 2/3) займає Світовий океан, третина 

припадає на сушу. Водна оболонка Землі називається гідросферою. В океанах Землі 

зосереджено 97 % усіх запасів води (близько 10
21

 кг). Частина води знаходиться у 

вигляді льоду та снігу в полярних шапках, а також в атмосфері. 

 

 

 

ПЛАНЕТИ ЗЕМНОЇ ГРУПИ. МАРС 
 

Автор: Пахновський Андрій, учень 11 класу Сичавської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Комінтернівського р-ну Одеської області 

Керівник: Борсук Ніна Іванівна, вчитель фізики Сичавської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Комінтернівського р-ну Одеської області 

 

Марс обертається навколо Сонця орбітою радіусом 1,525 а.о. за 687 земних діб. 

Орбіта Марса витягнута. Відстань до Сонця змінюється протягом року на 21 млн. км, 

а енергія, яку одержує Марс, змінюється у 1,45 рази. Середня швидкість руху планети 

складає 24,1 км/с. Відстань до Землі змінюється від 56 до 400 млн км. Період 

обертання навколо осі (зоряна доба) рівний 24,62 год. – всього на 41 хв. більший, ніж 

період обертання Землі. Нахил екватора до орбіти 25°12' (у Землі – біля 23°). Це 

означає, що зміна дня й ночі та зміна пір року на Марсі відбувається майже так само, 

як на Землі. Прискорення вільного падіння на поверхні планети становить 3,72 м/с
2
. 

Маса планети дорівнює 6,4·10
23

 кг, густина – 3,94 г/см
3
, а радіус удвічі менший 

земного й становить 3397 км. За розрахунками маса ядра Марса становить 19 % маси 

планети. Воно складається із заліза та його сплавів й перебуває у рідкому стані. Марс 

має потужну кору товщиною 100 км.  

Основна складова атмосфери Марса – вуглекислий газ (95 %). Середній тиск 

атмосфери в 160 разів менший, ніж біля поверхні Землі. Поверхня Марса 

червонуватого кольору через великі домішки окислів заліза. У 1877 р. Асаф Холл із 

Вашингтонської обсерваторії відкрив два маленьких супутники Марса – Фобос та 

Деймос. 
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СОНЦЕ. СОНЯЧНА АКТИВНІСТЬ 

 
Автор: Наумова Олександра, учениця 7(11)-А класу Одеської гімназії №5 

Керівник: Денисюк Тетяна Василівна, вчитель фізики та астрономії Одеської гімназії №5 

Науковий керівник: Марсакова Владислава Ігорівна, к. ф.-м. н.,  

доцент кафедри астрономії ОНУ імені І.І. Мечникова, м. Одеса 

 

Термін «сонячна активність» об’єднує сукупність фізичних явищ, що 

відбуваються на Сонці і проявляються на його поверхні у вигляді сонячних плям, 

протуберанців, факелів та інших утворень. Перші повідомлення про спостереження 

сонячних плям датуються 800 роком до н.е. в Китаї. Тема роботи є актуальною і 

сучасною, адже Сонце – потужне джерело енергії, вкрай важливе для життєдіяльності 

людства. У практичній частині роботи проведені дослідження закономірності змін 

параметрів сонячних циклів, яка відображається на кількості сонячних плям. Для 

цього були проаналізовані дані астрономічних спостережень активності Сонця 

протягом кількох сотень років. 

За підсумками досліджень проведені розрахунки тривалості сонячних циклів, 

максимуму та суми середньомісячних значень чисел Вольфа, розраховані коефіцієнти 

кореляції між максимумом-тривалістю, максимум-сумою та між тривалістю-сумою, 

порівняні значення коефіцієнтів кореляції між цими величинами, між висотою 

максимуму циклу та тривалістю циклу. Всі результати оформлені у вигляді таблиць. 

В роботі були використані дані, які розміщені в мережі Інтернет. 

 
 

 

РЕЗОНАНСИ СУПУТНИКІВ САТУРНА 
 

Автор: Смоленченко Олександра, учениця 7(11)-В класу Одеської гімназії №5 

Керівник: Денисюк Тетяна Василівна, вчитель фізики та астрономії Одеської гімназії №5 

Науковий керівник: Марсакова Владислава Ігорівна, к. ф.-м. н.,  

доцент кафедри астрономії ОНУ імені І.І. Мечникова, м. Одеса 

 

Робота присвячена вивченню планети-гіганта Сатурн і її численних супутників. 

На кінець 2014 року існують підтверджені відомості про орбіти 62 супутників 

Сатурна, більшу частину яких було виявлено за допомогою космічних апаратів. 

Автор намагається відповісти на ряд важливих питань: як такій кількості небесних тіл 

вистачає місця обертатися навколо планети; чи можливо, щоб одного разу вони 

зіткнулися між собою; з якими періодами супутники обертаються навколо Сатурна; 

чи існують супутники з однаковими періодами обертання?  

На  підставі  даних  астрономічних  спостережень  (http://lnfm1.sai.msu.ru/neb/rw/ 

natsat/satorbw.htm) у роботі визначено резонанси супутників Сатурна та зроблено 

наступні висновки: 

1. В результаті розрахунків отримано групи супутників, що знаходяться в 

орбітальних  резонансах 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. 

2. У резонансах можуть перебувати як регулярні, так і нерегулярні супутники. 

3. Існують супутники, що рухаються по одній орбіті, перебуваючи в кутових 

точках Лагранжа щодо системи «Сатурн – великий супутник» (групи Тефії і Діони). 

4. Деякі супутники мають близькі до резонансних значень періодів, але 

співвідношення виконуються не точно. Можливо, вони ще знаходяться в процесі 

синхронізації. 
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ТЕОРІЇ УТВОРЕННЯ МІСЯЦЯ 
 

Автор: Молокоєдов Дмитро, учень 11-го класу Одеської  ЗОШ № 86 

Керівник: Кривицька Ольга Володимирівна, вчитель фізики Одеської  ЗОШ № 86 

Науковий керівник: Марсакова Владислава Ігорівна, к. ф.-м. н.,  

доцент кафедри астрономії ОНУ імені І.І. Мечникова, м. Одеса 

 

Уявлення про будову Всесвіту змінювалися з плином часу, але й тепер не можна 

стверджувати, що все остаточно відомо. Ми наполегливо шукаємо відповідей на 

питання, чи розширюється Всесвіт, від чого збільшилась Земля, як утворився її 

природний супутник – Місяць, як він впливає на наше життя. Значення Місяця 

полягає не лише в його красі – він життєво важливий для усіх земних екосистем і 

дикої природи.  

За сучасними даними у багатьох відношеннях Місяць істотно відрізняється від 

Землі, в першу чергу, своїм хімічним складом: малий вміст летючих елементів та 

сполук, майже немає води, густина Місяця близька до густини земної мантії. Є 

підстави вважати, що, на відміну від Землі, Місяць зазнав повного розплавлення. 

Однак радіоізотопний аналіз показує, що обидва небесних тіла мають приблизно 

однаковий вік: близько 4,5 мільярдів років. Співвідношення стабільних ізотопів 

кисню на Місяці і на Землі збігається, в той же час сильно відрізняючись від такого 

співвідношення у всіх відомих метеоритів. Це свідчить про те, що Земля і Місяць 

утворилися по сусідству – з речовини, що знаходилася на однаковій відстані від 

Сонця в протопланетній хмарі. У роботі обговорюються три групи взаємовиключних 

припущень про походження Місяця: 1) спільне утворення Землі і Місяця з одної 

протопланетної хмари, 2) захоплення вже сформованого Місяця Землею, 3) утворення 

Місяця в результаті гігантського зіткнення. 
 

 

ПРО ЗВ’ЯЗКИ РОДИЧІВ ГЕОРГІЯ ГАМОВА З МАТЕРИНОЇ ЛІНІЇ 
(ЛЕБЕДИНЦЕВИХ) З ТАРАСОМ ШЕВЧЕНКО 

 

Автори: Литвинчук Катерина, Бублик Максим,  учні 10-го класу  ЗОШ № 105 м. Одеси 

Керівник: Вельможко Василь Іванович, вчитель фізики ЗОШ № 105 м. Одеси 

 

В біографії відомого астрофізика Георгія Гамова, на нашу думку, мало уваги 

приділяється родичам вченого з материної лінії, зокрема Арсенію Лебединцеву. Під 

час відзначення 200 річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка стали 

відомі факти, які пов’язують дитячі роки майбутнього Кобзаря з родиною 

Лебединцевих. В село Зелена Діброва, де жили Лебединцеви, переїхала жити після 

весілля сестра Шевченка Катерина, до якої часто бігав малий Тарас. Коли майбутній 

поет залишився сиротою, він деякий час наймитував у кирилівського священика 

Григорія Кошиця і часто привозив свого господаря до Лебединцевих. Поки старші 

вирішували свої справи, Тарас грався з дітьми Лебединцевих, возив їх до ставка. 

Пізніше юному Тарасу довелося возити старших синів Лебединцевих Арсенія та 

Петра разом з сином Кошиця Ясем на навчання в Богуслав а згодом в Київ. 

У роботі досліджується подальші зв’язки Тараса Шевченка з братами 

Лебединцевими та подальша доля їх дітей і онуків, серед яких відомий астрофізик 

Георгій Гамов, астроном-народоволець Всеволод Лебединцев, математик Костянтин 

Лебединцев, гідролог Арсеній Лебединцев та командир крейсера «Гетьман Богдан 

Хмельницький» за часів Української держави Віктор Лебединцев 
 


