
Друге повідомлення 
Обласна науково-практична конференція 

 З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ  
Одеського територіального відділення Малої академії наук України 

Одеса, 17-19 березня 2011 р. 

Фізичний  факультет  Одеського  національного  університету  ім. І.І. Мечникова та   
Одеський   обласний   гуманітарний   центр   позашкільної   освіти   та   виховання  17-19 
березня 2011 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 
2011-2012 навчального року. 

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.  

Для участі у науково-практичній конференції з доповіддю необхідно під час реєстрації 
на фізичному факультеті ОНУ у четвер, 17 березня 2011 року подати заявку, де вказати 
назву доповіді, прізвище та і’мя доповідача, клас, навчальний заклад, контактний телефон 
(моб.). 

Максимальна тривалість доповіді 8 хвилин. 
 

Програма науково-практичної конференції 
Четвер, 17 березня 

 
900 – 1230 – Розміщення учасників конференції з районів області: вул. Теніста, 4 (Одеський 

обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання).   
 

1315 – 1400 − Реєстрація учасників конференції на фізичному факультеті ОНУ (вул. 
Пастера, 27,  Велика фізична аудиторія ОНУ) 

 
Робота науково-практичної конференції 

(вул. Пастера, 27, Велика фізична аудиторія ОНУ) 

 
1400 – 1405 – Відкриття науково-практичної конференції. Вступне слово декана 

фізичного факультету ОНУ проф. Ваксмана Ю.Ф. 
1405 – 1435 – «Фізика галактик». Директор АО ОНУ проф. Андрієвський С.М.  
1435 – 1505 –  «Внутрішній світ світлового променя.» Зав. лаб. ОНУ докт. ф.-м. наук 

Бекшаєв О.Я. 
1505 – 1600 – Демонстраційний фізичний експеримент. Досліди з електрики та оптики. 

Доц. каф. хімічної фізики ОНУ Гоцульський В.Я. 
 

П’ятниця, 18 березня, (вул. Пастера, 27, Велика фізична аудиторія ОНУ) 
 
  945  – 1015 – демонстрація науково-популярних фільмів з фізики.  
1015  1200   Доповіді учасників науково-практичної конференції: 

«Спектри фотолюмінесценції лазерно легірованого фосфіду галію». Голованова 
Вікторія, ОНВК №53, м.Одеса, 11 кл. 

«Автоматизація  вимірювання  азимута  кута  згасання  у  методі  щілинного 
світловода». Амаджян  Стефанія, гімн. №1,  м.Одеса, 9 кл.  

 «Визначення якості молока за його густиною та коефіцієнтом поверхневого натягу». 
Нечипоренко Вадим, ОЗОШ № 80, м.Одеса, 8 кл.  

 «Зміни періоду та амплітуди у пульсуючої зорі типу Міри Кіта» Войтович 
Іннесса, ЗОШ № 50,11 кл. 



«Орбітальні резонанси астероїдів з Землею» Войтович Іннесса, ЗОШ № 50, 
11 кл. 

«Статистика відкриттів транс-нептунових об’єктів та їх резонанси з планетами-
гігантами», Бондар Катерина, Економічний ліцей,  10 кл. 

«Дослідження затемненюваних змінних зір типів EA та EB», Могорян Максим, 
Маріїнська гімназія,  8 кл. 

«Взаємодія електромагнітних полів з елементами біомолекул», Сова Олексій, 
ОЗОШ №33, м. Одеса, 9 кл. 

«Передача збуджень через активні точки людського організму». Гулієва 
Гюльтадж, ОЗОШ №33, м. Одеса, 9 кл. 

«Тестування потенціалу системи точкових зарядів». Гук Юлія,   ЗОШ №1      
м.Б-Дністровський, 10 кл. 

 
1200  1300  – Екскурсія у палеонтологічний музей ОНУ. 

 
1300  1400   Перерва 

 
1400 – 1515 − Робота науково-практичної конференції (доповіді учасників). 

«Психотропна акустика: вплив звуку на людину». Волошенюк Вячеслав, ОНВК 
№67, м. Одеса, 11 кл. 

«Динамика вихоровых потоків у газах». Алі Самір Джамаль, ЗОШ № 7, 
м.Іллічівськ, 11 кл. 

«Засоби дослідження новітніх наноматеріалів». Гуров Олександр, ОНВК "Гармонія", 
м.Одеса, 10 кл.  

 
 

1515 – 1630 – Консультації з проблем розв’язання фізичних задач. 
 

Субота, 19 березня, (вул. Пастера, 27, Велика фізична аудиторія ОНУ) 
 

1100 – 1145 – Робота науково-практичної конференції (демонстрація науково-
популярних фільмів з фізики). 

 
День відкритих дверей фізичного факультету ОНУ 

 
1200 – 1220  −  зустріч з деканом фізичного факультету проф. Ваксманом Ю.Ф.  
1220 – 1300 − демонстраційний фізичний експеримент – найкращі демонстраційні 

експерименти. Доц. каф. хімічної фізики ОНУ Гоцульський В.Я. 
1300 – 1315  Винагородження кращих доповідачів конференції. Закриття 

конференції.  
 
1315  1320   Перерва 

 
1320– 1420 – Екскурсія у лабораторії фізичного факультету ОНУ. 

  
Науковий керівник конференції:  доцент кафедри теоретичної фізики ОНУ  Олєйнік В.П. 

 
 

Місце проведення науково-практичної конференції: 
 

м. Одеса, вул. Пастера 27, Велика фізична аудиторія фізичного факультету 
Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. 

 
Інформацію   про   проведення   конференції   можна   отримати  за  телефоном   

(0482)63-45-24  (Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання) 
або на сайті: www. theorphys.onu.edu.ua 


