
Друге повідомлення 
Обласна науково-практична конференція 

 З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ  
Одеського територіального відділення Малої академії наук України 

Одеса, 16-17 вересня 2016 р. 
ПРОГРАМА  

П’ятниця, 16 вересня 
900  – 1230 – Розміщення учасників конференції з районів області: вул. Теніста, 4 (Одеський обласний гуманітарний 

центр позашкільної освіти та виховання).   
1230 – 1300 − Реєстрація учасників конференції на фізичному факультеті ОНУ –  

вул. Пастера, 27, Велика фізична аудиторія ОНУ. 
1300 – 1305 – Відкриття Обласної науково-практичної конференції з фізики та астрономії (вул. Пастера, 27, 

Bелика фізична аудиторія). Вступне слово декана фізичного факультету ОНУ проф. Ваксмана 
Ю.Ф. 

1305 – 1320  –  Новини секцій «Фізика» та «Астрономія» Одеського територіального відділення МАН 
України. Керівники секцій: доцент кафедри теор. фізики і астрономії ОНУ Олєйнік В.П. 
(«Фізика»), завідувач каф. матем., фізики і астрономії ОНМУ професор Андронов І.Л. 
(«Астрономія»).  

1320 – 1340  –  Горизонти радіоастрономії.  Ст. наук. співроб. Одеської астрономічної обсерваторії та ін-ту 
радіоастрономії НАНУ Рябов М.І. 

1340 – 1355 –  Аеродинаміка у велоспорті. Наук. співроб. НДЛ-14 ОНУ Махлайчук П.В. 
1355 – 1400  Перерва 

1400  1415    Дослідження малих тіл Сонячної системи: що виявила місія «Розетта»? Студ. ІІ к. (магістерська 
програма) фізичного ф-ту ОНУ Іваненко Н.В. 

1415  – 1430 – Дисперсні системи з міжфазним шаром. Аспірант каф. теор.фізики і астрономії ОНУ Семенов А.К. 
1430 – 1445 –  Від рентгенографії до компютерної томографії: дослідження внутрішніх органів людини. Ст. 

викл. ОНМедУ Марченко С.В. 
1445 – 1450 –  Новини з міжнародної конференції «Сучасна оптика та лазери» (вересень 2016 р.). Наук. співроб. 

НТЦ ОНУ Бритавський Є.В. 
1450  1455  Перерва 

1455  1525  Демонстраційний фізичний експеримент (механіка, електрика, оптика). Доцент каф. заг. та хім. 
фізики ОНУ Сидоров А.Є. 

1525  1535  Перерва 

1535  1620  Екскурсія у Палеонтологічний музей ОНУ (Головний корпус ОНУ, вул. Дворянська, 2)  

1620  1830  Перерва 

1830  2030  Екскурсія на Одеську астрономічну обсерваторію, астрономічні спостереження (парк ім. 
Т.Г.Шевченко, вул. Маразліївська, 1в, схема – на сайті http://www.astro-observ.odessa.ua/; від 
фізичного ф-ту ОНУ можна доїхати трол. №2 або марш. №203 до зуп. «Парк Шевченко», або 
пройти пішки за 40 хв.)  

 
Субота, 17 вересня (фізичний факультет ОНУ, вул.  Пастера, 42) 

1000  – 1055  – Консультації учнів з вибору тем дослідження, пошуку літературних джерел та проведення 
конкретних наукових досліджень  у 2015-2016 учбовому році 

– з фізики: ауд. № 22; 
– з астрономії: ауд. № 30. 

1055  1100  Перерва 
1100 – 1155 – Консультації з проблем розв’язання задач теоретичного туру Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН 
– для учнів 9-х класів: ауд. № 21,  
– для учнів 10-х класів: ауд. № 26,  
– для учнів 11-х класів: ауд. № 22.  

1100 – 1155 – Консультація керівників наукових робіт з фізики та астрономії, ауд. № 30. 
1155  1200  Перерва 

1200– 1300 –  Демонстрація науково-популярних фільмів з окремих фізичних явищ, ауд. № 30. 
Науковий керівник конференції:  доцент кафедри теоретичної фізики і астрономії ОНУ  Олєйнік В.П. 

Інформацію про проведення конференції можна отримати за телефоном (0482) 63-45-24 або на сайтах:   
http://www.phys.onu.edu.ua/    http://www.theorphys.onu.edu.ua/  
 


