
Друге повідомлення 

 

Обласна науково-практична конференція з фізики та астрономії 

Одеського територіального відділення Малої академії наук України 

Одеса, 11-12 березня 2016 р. 

 

Фізичний факультет Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова та Одеський обласний 

гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання 11-12 березня 2016 року проводять науково-

практичну конференцію з фізики та астрономії учнів-членів Одеського територіального відділення Малої 

академії наук України. Метою науково-практичної конференції є розвиток зацікавленості учнів у 

поглибленому вивченні фізичних і астрономічних явищ, обмін інформацією та знаннями в області фізики та 

астрономії, а також підготовка до конкурсу-захисту наукових робіт МАН у 2016-2017 навчальному році. 

До участі у науково-практичній конференції запрошуються учні 8-11 класів загальноосвітніх шкіл, 

гімназій, ліцеїв, які цікавляться проблемами фізики та астрономії, виконували, продовжують виконувати або 

бажають виконати самостійні наукові дослідження з питань фізики або астрономії.  

Оргкомітетом науково-практичної конференції за змістом тез відібрані доповідачі конференції. Тези 

усіх доповідей, що заслуховувалися на конференції, будуть представлені на сайті  http://theorphys.onu.edu.ua.   

 

Програма науково-практичної конференції 

П’ятниця, 11 березня 2016 р. 

вул. Тіниста, 4: 

9
00 

– 12
30

 – Розміщення учасників конференції з районів області.  

 

вул. Пастера, 42, фізичний факультет ОНУ 

13
00

 – 13
30

 − Реєстрація учасників на фізичному факультеті ОНУ  

(вестибюль фізичного факультету) 

 

13
30

 – 16
00

     Секції «Фізика», «Астрономія»   –  ауд. № 22.   Доповіді учасників: 

 «Кінематика цефеїд у нашій галактиці»  –  учениця 11  кл. Одеської Маріїнської гімназії Маслова 

Надія, 

 «Порівняльний аналіз основних гіпотез походження води на Землі» – учень 10 кл. ОЗОШ №31 Басюк 

Костянтин, 

«Створення приладів своїми руками: водневий генератор та котушки Тесла» – учень 10  кл. ОСШ №86 

Бондар Богдан, 

«Фотометричне дослідження астероїда 2012 LC1»  – учениця 8  кл. ОСШ №117 Хадєєва Поліна, 

«Дослідження 5 нововідкритих затемнювано подвійних зір» – учениця 10  кл. Одеської Маріїнської 

гімназії Галунька Марина, 

«Енергозберігаючі технології в українській оселі» – учень 8  кл. ОСШ №86 Філінюк Олексій, 

«Вивчення горіння крапель рідкого палива на основі парафіну»  – учень10 кл. ОЗОШ №31 Фучеджи 

Ілля, 

«Малоглибинна сейсморозвідка» – учень 10 кл. ОНВК “Гімназія 2” Чернов Дмитро, 

«Энергия и окружающая среда. Молния» – ученик 9  кл. ОСШ №50 Масальский Руслан.\ 

«Короткий огляд технологій формування 3D-зображень»  – учениця 11  кл. Раухівської ЗОШ 

Березівського р-ну Одеської обл.  Дацишена Катерина, 

«Таємниці далеких зір» – учениця 7  кл. ОСШ №86  Носкова Вікторія. 

 

вул. Пастера, 42, фізичний факультет ОНУ 
16

10
 – 17

00
 – Консультації з розв’язання задач підвищеної складності (по класах) та керівників  науково-

дослідницьких робіт МАН: 

ауд. № 22 – учні 9-10-х класів,  

ауд. № 21 – учні 7-8-х класів,  

ауд. № 30 – вчителі та керівники робіт МАН. 

 

 



 

 

Субота, 12 березня 2016 р.  

 

вул. Пастера, 42, фізичний факультет ОНУ 

 

9
30 

– 11
30

       Секції «Фізика», «Астрономія»   –  ауд. № 22.   Доповіді учасників: 

 

«Ефекти перетікання речовини та наявності третіх компонент у тісних зоряних системах» – учень 10  кл. 

Рішельєвського ліцею Твардовський Дмитро, 

«Механічні властивості полімерних композитних матеріалів, виготовлених під дією постійного магнітного 

поля» – учениця 11 кл. ОЗОШ №78 Кокорєва Олена, 

 «Вплив магнітного поля на живі організми» – учень 11 кл Сичавської ЗОШ с. Сичавка, 

Комінтернівського району, Одеської облості Крохмалюк Олег, 

«Компьютерное зрение» – ученица 11 класса Белгород-Днестровского НВК «школа – лицей» 

Сивкова Татьяна, 

«Теоретическое исследование испарения биотоплив» – ученица 11 кл. Одесского лицея 

«Приморский» Суханова Екатерина, 

«Підтвердження можливості побудови та використання підводних човнів запорозькими козаками»  

–  учень 9  кл. ОЗОШ №105 Єгоров Вадим. 

«Исследование изменений яркости ядер сейфертовских галактик на примере NGC 5982 и NGC 5985 

за период 07 – 09 2015 года» – ученица 11 кл. ООШ №10 Юхимова София 

 

День відкритих дверей фізичного факультету ОНУ  

вул. Пастера, 27,  Велика фізична аудиторія ОНУ 

 
12

00
 – 13

20 
− зустріч з деканом фізичного факультету,  демонстраційний фізичний експеримент.  

13
20

– 14
20

 – Екскурсія у лабораторії фізичного факультету ОНУ. 

14
20

 – 14
35 

− вул. Пастера, 42, фізичний факультет ОНУ, аудиторія № 22:   

Нагородження кращих доповідачів конференції. Закриття конференції.  

 

Науковий керівник конференції: доцент кафедри теоретичної фізики ОНУ імені І.І.Мечникова 

Олєйнік В.П., контактний e-mail: conf_dtp@onu.edu.ua 

 

Учні 11-х класів – учасники науково-практичної конференції – отримають запрошення для 

вступу на фізичний факультет ОНУ у 2016 р. 

 


