
«Свято науки» 

 

На базі фізичного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова відбулася чергова Обласна 
науково-практична конференція з фізики та астрономії Одеського територіального відділення 
Малої академії наук України. 

В роботі взяли участь учні шкіл м. Одеси, Одеської області, а також Рішельєвського ліцею, 

Одеського ліцею «Приморський», Білгород-Дністровського НВК «школа-ліцей», Одеської 
Маріїнської гімназії, ОНВК «Гімназія № 2». 

Доброзичлива атмосфера в аудиторії надихнула учасників конференції на творчу та 
наукову дискусію. Вражає розмаїття дитячої думки та уяви. Школярі підняли теми від глибин 

нашої планети до безкрайнього могутнього Всесвіту. 
Цікаво, науково обґрунтовано, вільно володіючи матеріалом, представила свою 

дослідницьку роботу на тему: «Кінематика цефеїд у нашій Галактиці» учениця 11-го класу 
Одеської Маріїнської гімназії Надія Маслова. Метою її роботи було обчислення значення 
параметрів компонент Галактики, зокрема оцінка кількості темної матерії в ній.  

Дуже вдалою виявилась робота учня 10 класу Рішельєвського ліцею Дмитра 
Твардовського. Він представив роботу на тему: «Ефекти перетікання речовини та наявності 
третіх компонент у тісних зоряних системах». Робота заслужено зайняла призове місце II етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН 2015-2016 р. 

Вдало провів порівняльний аналіз основних гіпотез походження води на Землі учень 10-го 

класу ОЗОШ № 31 Костянтин Басюк. Не менш цікаво, а ще й наглядно представив результати 

своєї роботи «Створення приладів своїми руками: водневий генератор та котушки Тесла» учень 
10 класу ОСШ № 86 Богдан Бондар. Діти з захопленням спостерігали, як у нього без всяких 
проводів світяться лампи денного світла та енергозберігаючі лампи. 

І знову поринемо у загадковий безмежний космічний простір. Учениця 8-го класу ОСШ 

№117 Поліна Хадєєва звернула увагу присутніх на проблему астероїдів, особливо тих, що 
являють собою реальну небезпеку для життя на Землі. Метою її роботи «Фотометричне 
дослідження астероїда 2012 LC1» було визначення періоду обертання навколо своєї осі та 
приблизні розміри цього астероїда, з чим вона успішно впоралась. 

Із знанням своєї справи виступила учениця 10 класу Одеської Маріїнської гімназії Марина 
Галунька. Її робота «Дослідження 5 нововідкритих затемнювано-подвійних зір» містить оцінку 
параметрів досліджуваних зір, побудову моделей. За допомогою моделювання були визначені 
нахили орбіт, відношення мас, температури і конфігурація компонентів систем. 

Яких тільки проблем не торкались діти? Ось ще одна з них. «Енергозберігаючі технології в 
українській оселі» хвилюють учня 8-го класу ОСШ №86 Олексія Філінюка. Звичайна українська 
хата є класичним зразком енергозберігаючих технологій. Учень провів порівняльний аналіз 
переваг та недоліків різних джерел світла (скіпки, каганця, свічок) та пропонує розвивати 

екобудівництво, застосовуючи недорогі матеріали з відмінними механічними і 
термоізоляційними властивостями. 

Продовжив тему переходу від традиційних джерел енергії до альтернативних учень 10-го 
класу ОЗОШ № 31 Ілля Фучеджи. Його робота «Вивчення горіння крапель рідкого палива на 
основі парафіну» висвітлює даний вид палива як такий, що має високі характеристики горіння. 
Ілля зазначає, що парафін є дешевою сировиною, у нього дешева вартість перевезення. 
Результатом горіння парафіну є вода та вуглекислий газ, тобто це екологічно чистий вид 

палива.  



З одним із найінформативніших методів геофізики у пошуку корисних копалин і 
вуглеводнів виступив учень 10-го класу Одеського НВК «Гімназія № 2» Дмитро Чернов. У 

доповіді «Малоглибинна сейсморозвідка» він розповів про сейсморозвідувальні дослідження 
методом відбитих хвиль поблизу Хаджибеївського лиману у селищі Нерубайське Одеської 
області. Хтозна, може, це майбутній хороший геолог. 

Проблеми екології та довкілля, збереження енергії дуже хвилюють дітей. Зокрема 
природою блискавки цікавиться учень 9-го класу ОСШ № 50 Руслан Масальский. Він ще тільки 

почав вивчати це явище. Наполегливість і старанність допоможуть йому досягнути мети. 

Надзвичайно цікаво на сучасному високому науковому рівні представила свою 

дослідницьку роботу учениця 11 класу Раухівської ЗОШ Березівського району Одеської області 
Катерина Дацишина. Тема її роботи «Короткий огляд технологій формування 3-D зображень». 

Це технології сучасного і  майбутнього. 
Надзвичайно повна, з високим науковим рівнем, грамотна була робота на тему «Механічні 

властивості полімерних композитних матеріалів, виготовлених під дією постійного магнітного 

поля» учениці 11-го класу ОЗОШ № 78 Олени Кокорєвої. Вона зазначила, що полімерні 
композитні матеріали широко використовуються у сучасному світі. Однією зі складних 

наукових та інженерних задач є створення матеріалів, властивості яких прогнозовані 
заздалегідь. У залежності від області застосування, такі матеріали можуть мати значну перевагу 
над традиційними полімерними матеріалами. Олена дослідила умови, які дозволяють суттєво 

збільшити модуль Юнга при згинальних деформаціях. Робота Кокорєвої також зайняла призове 
II місце на II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН 2015-2016  р. 

У сільських школах також є допитливі та здібні учні з різноманітними інтересами та 
схильностями. Серед учнів може бути 2 – 3 радіоаматори, декілька фотолюбителів, є учні, які 
цікавляться астрономією та космонавтикою, біофізикою, геофізикою та використанням фізики в 
сільському господарстві, техніці, медицині. Для таких учнів просто необхідно відкрити творчу 
лабораторію з фізики і дати можливість творити. 

Учня 11-го класу Сичавської ЗОШ I-III ст. Олега Крохмалюка зацікавила тема: «Вплив 
магнітного поля на живі організми». Ця тема вивчається багатьма вченими. Зокрема їх цікавить 
гіпотеза щодо впливу магнітного поля Землі на генетичний апарат живих організмів та 
еволюційні процеси на Землі взагалі. Олег спробував дослідити вплив магнітних бур на 
здоров’я жителів села Сичавки. Були проведені бесіди з жителями села, з лікарями селищної 
лікарні. Виявилось, що 13% жителів села відчувають на собі зміни, які відбуваються в 
атмосфері завдяки магнітним бурям.  

«Комп’ютерний зір» – таку роботу виконала учениця 11 класу Білгород-Дністровського 
НВК «школа-ліцей» Тетяна Сивкова. Вона дослідила поняття комп’ютерного зору, історію, 

досягнення, завдання комп’ютерного зору, процес розпізнавання об’єкта, аналіз і обробку 
зображення та порівняла комп’ютерний зір із зором людини. 

Дуже цікаву науково-дослідницьку роботу на тему «Теоретичне дослідження 
випаровування біопалив» представляла учениця 11 класу Одеського ліцею «Приморський» 

Катерина Суханова. Вона відмітила, що сьогодні дуже помітний вплив антропогенного фактора 
на екологію нашої планети. Одним із способів послаблення його впливу є перехід на 
альтернативні і відновлювані види палив. Головна проблема, яка виникає при спробі їх 

застосування в двигунах, розроблених для експлуатації на бензині – це значна відмінність в 
теплофізичних властивостях. У роботі досліджено ефективність згоряння палива в камері 



двигуна і як проходить випаровування, в тому числі і відносно великих його крапель. Це також 

призер (III місце) II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН 2015-2016 р. 
Була навіть фантастична робота «Підтвердження можливості побудови та використання 

підводних човнів запорізькими козаками», яку підготував учень 11-го класу ЗОШ № 105 Вадим 

Єгоров.  Метою його роботи було теоретичне довести, що такі човни дійсно можна було 
виготовляти в ті часи.  

І знову зануримось у безодню Всесвіту. І знову загадкова астрономія. «Дослідження змін 

яскравості ядер сейфертовських галактик на прикладі NGC 5982 і NGC 5985 за період 07-09 

2015 року» – робота учениці 11 класу ООШ № 10 Юхимової Софії. Досліджувалися ядра 
галактик NGC 5981, NGC 5982 і сейфертовської галактики NGC 5985 за допомогою 

любительських інструментів. Показана можливість відносної фотометрії активних ядер в різних 

діапазонах видимого спектру, а також порівняння їх колориметрических характеристик. Цю 

тему можна досліджувати незкінченно. Побажаємо учениці продовжити свої дослідження вже у 
виші. 

Багато років очолює роботу секції «Фізика» Одеського територіального відділення Малої 
академії наук України доцент кафедри теоретичної фізики ОНУ імені І.І. Мечникова 
Олєйнік В.П. Хочеться сказати багато теплих слів на адресу цієї чуйної, ввічливої, компетентної 
людини, професіонала своєї справи. Хочеться побажати, щоб він ще багато років очолював це 
наукове товариство, яке вносить неоціненний вклад у виховання обдарованих дітей та 
досягнення ними нових висот в області науки. 

Не менш важливий внесок у виховання креативної компетентної молоді вносить і керівник 
секції «Астрономія» завідувач кафедри вищої і прикладної математики ОНМУ професор 
Андронов І.Л. 

Вивчення природничих предметів – це запорука науково-технічного прогресу держави. 

Чекати зросту науки, а значить, і зростання темпу розвитку економіки можна тільки там, куди 

підуть найсильніші. А найсильніших потрібно «вирощувати». Зацікавити здібного учня 
науково-природничим фахом можна шляхом здійснення цілеспрямованої роботи на різних 
олімпіадах, турнірах, конференціях. 

Науково-дослідницька робота з фізики при вдалій організації дає можливість розширити та 
поглибити знання і тих учнів, які безпосередньо здійснюють дослідження, і тих, які слухають 
доповіді про них. І головне: під час дослідження створюється творча обстановка, яка сприяє 
глибокому вивченню фізики, формуванню компетентності учнів – учні готують звіти про 
спостереження, виступають з ними на уроках, на шкільних та районних конференціях, заняттях 
секції Малої академії наук. 

Тож до нових зустрічей, цікаві і допитливі розумні наші учні! 
 

 

 

Вчитель фізики та астрономії 
Сичавської ЗОШ I-III ст. 
Комінтернівського району 
Одеської області 
Борсук Н.І. 


