
Друге повідомлення

Обласна науково-практична конференція
 З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

Одеського територіального відділення Малої академії наук України
Одеса, 16-17 березня 2012 р.

Фізичний  факультет  Одеського  національного  університету  ім. І.І. Мечникова 

та   Одеський   обласний   гуманітарний   центр   позашкільної   освіти   та   виховання 

16-17  березня  2012  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 2012-2013 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  п’ятницю 16 березня 2012  року подати 

заявку,  де  вказати  назву  доповіді,  прізвище  та  і’мя  доповідача,  клас,  навчальний 

заклад, контактний телефон (моб.), а також тези доповіді.

Максимальна тривалість доповіді 8 хвилин.



Програма науково-практичної конференції
З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

Одеського територіального відділення Малої академії наук України
Одеса, 16-17 березня 2012 р.

П’ятниця, 16 березня

900  –  1230 –  Розміщення  учасників  конференції  з  районів  області:  вул.  Тініста,  4 
(Одеський  обласний  гуманітарний  центр  позашкільної  освіти  та 
виховання).  

1300 – 1330 − 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)

1330 – 1340 – Відкриття науково-практичної конференції. Вступне слово декана 
фізичного факультету ОНУ проф. Ваксмана Ю.Ф.

1340 – 1430 – Демонстраційний фізичний експеримент з електрики та молекулярної 
фізики.  Доцент кафедри хімічної фізики ОНУ Гоцульський В.Я.

1430  1435   Перерва
1435 – 1600 –  Доповіді учасників науково-практичної конференції:
«Комета Єленіна С/2010 Х1» Дукова Валерія, ЗОШ №82, м Одеса, 11 кл.
«Подвійні  зорі  з  нестабільними кривими блиску»  Радіонова  Марія,  Маріїнська 

гімназія, м. Одеса, 8 кл.
«Аналіз варіації періоду затемнюваної подвійної зоряної системи типу EW – XY 

Boo» Могорян Максим, Маріїнська гімназія, м. Одеса,  9 кл.
«Чорні діри у Всесвіті» Чорнолуцький Валентин, ЗОШ №33, м. Одеса, 10 кл.
«Магнітне  поле  Землі»  Мотинга  Катерина,  Вилківська  ЗОШ  №1  Кілійського 

р-ну, 9 кл.
«Вимірювання слабких магнітних полів методом фокусування заряджених части-

нок поздовжнім магнітним полем» Сова Олексій, ЗОШ № 33, м. Одеса, 10 кл.
«Візуальні дослідження високотемпературних явищ взаємодії молібдену з сіркою 

при підвищеному тиску» Кривицький Олександр, ЗОШ №31, м. Одеса, 11 кл.
«Дослідження властивостей електричних розрядів, вироблених трансформатором 

Тесли» Ющенко Ганна, Баштанівський НВК Татарбунарського р-ну, 10 кл.
«Атомна  енергетика  та  її  проблеми»  Єгоров  Ігор,  Петриківський  ЗНЗ  №2 

Іванівського р-ну, 9 кл.
«Сонячна активність» Дерепа Дмитро, ЗОШ №117, м. Одеса, 9 кл.
«Вивчення конвекції» Приймак Ростислав, ЗОШ №117, м. Одеса, 9 кл.
«Медичний відбір.  Психологічна  підготовка космонавтів  до  польоту»  Кирилюк 

Діана, Сичавська ЗОШ Комінтернівського р-ну, 10 кл.
«Світ звуків» Таран Максим, Вовківська ЗОШ Комінтернівського р-ну, 9 кл.

1600  1610   Перерва

1610 – 1700 – Екскурсія у лабораторії фізичного факультету ОНУ.



Субота, 17 березня

Робота науково-практичної конференції
(вул. Пастера, 42, фізичний факультет ОНУ, аудиторія 22)

0945 – 1030  – демонстрація науково-популярних фільмів з фізики. 
1030  1200   Доповіді учасників науково-практичної конференції

1200  1205   Перерва

1205 – 1300 – Консультації з проблем розв’язання фізичних задач.
1300 – 1315  Винагородження кращих доповідачів конференції. 

 Закриття конференції. 
 

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

Місце проведення науково-практичної конференції:

П’ятниця, 16 березня
м. Одеса, вул. Пастера 27, Велика фізична аудиторія фізичного факультету 

Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

Субота, 17 березня
м. Одеса, вул. Пастера 42, 

Фізичний факультет Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова,
аудиторія 22.

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   (сторінка «Учням шкіл (МАН)» )


