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Пленарна доповідь: 
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИН 

 

Автор: Маслечко Анастасія Миколаївна,  
студентка 5 курсу ОНУ імені І.І. Мечникова (магістерська програма) 

Науковий керівник: Кулінський Володимир Леонідович, доктор фіз.-мат. наук, 
професор кафедри теоретичної фізики ОНУ імені І.І.Мечникова 

 

Проблеми, пов'язані з вивченням поверхневих властивостей рідинних систем, є 
більш складними, ніж задачі вивчення ''bulk'' – властивостей у зв'язку з порушенням 
однорідності системи за наявності міжфазової межі. З точки зору статистичної теорії 
рідкого стану основні перешкоди виникають при розрахунку парної кореляційної 
функції просторово неоднорідної системи [1]. Складність отримання точного 
аналітичного виразу для поверхневого натягу викликана багатьма причинами. Тому 
безпосередньо для рідин точного розв'язку немає, але можна встановити зв'язок між 
моделями рідини та граткового газу.  

У роботі [2] було розроблено підхід глобального ізоморфізму, згідно з яким 
термодинамічним потенціалам рідини Ленарда-Джонса можна поставити у 
відповідність термодинамічні потенціали граткового газу не лише в околі критичної 
точки. У [3-4] на основі геометричної подібності кривих співіснування в високою 
точністю за допомогою підходу вдалося відновити криву співіснування рідини за 
відповідною кривою граткового газу. Також було отримано узагальнення на випадок 
різних розмірностей простору.  

Метою даної роботи є одержання чіткого аналітичного алгоритму розрахунку 
поверхневого натягу флюїду в залежності від температури не лише в околі критичної 
точки, але на всьому проміжку від потрійної температури до критичної, спираючись 
на розроблений підхід глобального ізоморфізму.  

Актуальність роботи обумовлена можливістю застосування результатів у теорій 
нуклеації та взагалі в явищах де поверхневі внески відіграють ключову роль 
(краплини малих (нано) розмiрiв).  

У ході дослідження розв'язуватимуться наступні задачі, а саме: визначення 
натягу 2D-флюїду, пошук зв'язку між потенціалами взаємодії вибраних моделей, 
побудова теорії натягу тривимірного флюїду на основі граткових моделей.  

Якщо слідувати висновку ван дер Ваальса про те, що рідка та газоподібна фази 
насправді представляють собою одну і ту саму фазу – флюїд, то можна асимілювати 
властивості решіткового газу на властивості рідини. Слід зазначити, що у рідини і 
газу однакова симетрія. Різниця полягає лише у густині: у газах важливу роль 
відіграються пустоти, а не чиста речовина. 

 

Література 
1. J.S. Rowlinson and B. Widom. Molecular Theory of Capillarity. Claredon Press, 

Oxford, 1982.  
2. V.L. Kulinskii. Simple geometrical interpretation of the linear character for the 

zeno-line and the rectilinear diameter. The Journal of Physical Chemistry B, 114(8):2852–
2855, Mar 2010.  

3. V. L. Kulinskii. Global isomorphism between the lennard-jones fluids and the ising 
model. The Journal of Chemical Physics, 133(3):034121, 2010.  

4. L.A. Bulavin and V.L. Kulinskii. Unified picture for the classical laws of 
batschinski and the rectilinear diameter for molecular fluids. The Journal of Physical 
Chemistry B, 115(19):6061–6068, 2011. 
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Доповіді секції «Фізика»: 

 
ВОДА – НАЙДИВОВИЖНІША ТА НАЙЦІННІША РІДИНА 

 

Автор: Дашкова Ольга, учениця 11-го класу ЗОШ І-ІІІ ст., с.Сичавка, Комінтернівського р-ну  

Керівник: Борсук Ніна Іванівна, вчитель фізики ЗОШ І-ІІІ ст., с.Сичавка, Комінтернівського 

р-ну 

 

Властивості води: прозора речовина без запаху й смаку. Густина води становить 

1000 кг/м
3
. Кристалізується за температури 0º, перетворюється на пару при 100ºС. 

Вода перебуває у трьох станах: твердий - лід, рідкий - вода, газоподібний - пара. Вода 

має велику теплоємність. Вода має особливу властивість, яку називають "аномалією 

теплового розширення". Під час нагрівання води від 0º до 4º С її об'єм не 

збільшується, а зменшується, досягнувши температури 4ºС, починає зростати.  

Існує чотири типи забруднення води: хімічне, фізичне, теплове й біологічне. В 

Україні та в Японії додалося ще одне - радіоактивне. Хімічне забруднення призводить 

до зміни природних хімічних властивостей води за рахунок збільшення вмісту в ній 

шкідливих домішок як неорганічних (мінеральні солі, кислоти, луги), так і органічних 

(нафта, органічні залишки, поверхнево-активні речовини, пестициди). До проблем 

забруднення світового океану належить забруднення нафтою та нафтопродуктами. До 

заходів, що мають забезпечити нормальний стан водних об'єктів можна віднести: 

нормування якості води, тобто розробку критеріїв її придатності для різних цілей 

використання; скорочення обсягів скидання відходів у водойми шляхом 

удосконалення технологічних процесів; очищення стічних вод. 

    
 

ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ  

НА ОБРАЗОВАНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ ТАЙФУНОВ 2013 ГОДА 
 

Автор: Думбров Дмитрий, ученик 11-В класса Одесского экономического лицея                                                                            

 Руководитель: Мазур Ольга Васильевна, учитель физики Одесского экономического лицея               

Консультант: Олейник Вячеслав Петрович, доцент кафедры теоретической физики ОНУ 

имени И.И.Мечникова 

 

Целью работы является определение степени влияния галактического и 

солнечного космического излучения на образование атмосферных вихрей. 

В работе на примере сильнейших тайфунов 2013 года «Хаян», «Усаги» и 

«Соулик» проводится мониторинговое исследование зависимости формирования 

тайфунов от космического излучения на основе изучения графиков таких 

зависимостей:  

– излучение протонов Солнцем,  

– средняя интенсивность и флуктуации космического излучения,  

– энергия солнечных вспышек,  

– скорость ветра и высоты поднятия волн. 

Мониторинг интенсивности космического излучения, в принципе, может дать 

возможность просчитывать вероятность возникновение тайфунов, а также проводить 

дальнейшую корректировку их предполагаемых характеристик. 
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ВПЛИВ ДОМІШОК ГЛЮКОЗИ І СОЛЕЙ КАЛІЮ  

НА КОНТРАКЦІЮ ВОДНО-СПИРТОВИХ РОЗЧИНІВ 
 

Автор: Колесник Тетяна, учениця 11-го класу ЗОШ № 31, 
 вул. Гастело, 90,  м. Одеса, 65036 

Керівник: Руденя Ольга Володимирівна , вчитель фізики ЗОШ № 31,  м. Одеса 
 

У роботі досліджувалися властивості розчинів вода-етанол. Запропонована 
модель, що дозволяє описати основні температурні і концентраційні залежності 
контракції у водних розчинах спиртів. Метою роботи було вивчення впливу різних 
домішок на фізичні властивості води.  

Завдання роботи: 
– вивчити фізичні властивості води; 
– проаналізувати вплив природних домішок води на фізичні властивості води; 
– провести практичні дослідження впливу контрольованих домішок на деякі фізичні 
властивості води. 

Для виявлення впливу глюкози були виконано наступні експерименти: 
– досліджено зміну об’ємів розчинів, утворених злиттям дистильованої води і 96% 
етилового спирту (перший етап); 
– змішано спирт з 5% водним розчином глюкози; вивчено, як глюкоза впливає на 
зміну об’ємів розчинів (другий етап).  

Ці результати мають надзвичайно велике значення для контролю якості 
продукції виробників водно-спиртової продукції. 
 
 

УСЕ ПРО ЗВУК 
 

Автор: Крохмалюк Олег, учень 9-го класу ЗОШ І-ІІІ ст., с.Сичавка, Комінтернівського р-ну  
Керівник: Борсук Ніна Іванівна, вчитель фізики ЗОШ І-ІІІ ст., с. Сичавка 

 

Звук у вузькому розумінні – це хвилі в пружному середовищі, які за своєю 
частотою та інтенсивністю можуть сприйматися органами слуху. Звук у широкому 
розумінні – це будь-які пружні коливання. Звук може поширюватись у повітрі, у 
рідинах, газоподібних середовищах, у твердих тілах. У різних середовищах швидкість 
звуку різна. Людина чує звуки від 16 до 20 000 Гц.  Шум – це звук будь-якої природи, 
що сприймається людьми як неприємним, такий, що спричиняє больові відчуття. 
Шумове забруднення скорочує життя жителів великих міст на 10-12 років.  

Звуки, які мають частоту меншу від 16 Гц, називаються інфразвуком. Такі хвилі 
людина не чує. Але не зважаючи на це, інфразвук є небезпечним для тварин та 
людини. Сучасні дослідження довели, що інфразвук із частотою 7-8 Гц діє на 
внутрішні органи людини, спричиняючи симптоми морської хвороби. Інфразвук 
приймається за допомогою мікрофонів, гідрофонів, геофонів, віброметрів. 

Ультразвук – це механічна хвиля з частотою понад 20 000 Гц, яку людина теж не 
чує. Ультразвук використовують у медицині для діагностики пухлин та виявлення 
сторонніх тіл у тканинах. Ультразвук також застосовують для дезінфекції хірургічних 
інструментів, лікарських речовин, у хірургії – для дроблення каменів у нирках, для 
зменшення мигдалин, а також для покращення дифузії та подальшого всмоктування 
лікувальних речовин у шкіру людини. Існують живі істоти, які не тільки сприймають 
ультразвук, а й випромінюють його з метою орієнтації – це так звані природні сонари.  
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СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ  ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

  
Автор: Лі Андрій, учень 11-го класу ЗОШ І-ІІІ ст., с.Сичавка, Комінтернівського р-ну 

Керівник: Борсук Ніна Іванівна, вчитель фізики ЗОШ І-ІІІ ст., с. Сичавка 

 
Фізика — це політехнічна наука, тому теоретичні та експериментальні фізичні 

знання призначені для використання на практиці. Як це стосується оптичних 

спектрів? Атоми та молекули, випромінюючи світло або взаємодіючи з ним, через 

свої оптичні спектри можуть нам надавати  інформацію про себе.  

Спектральний аналіз  

– ґрунтується на дослідженні спектрів випромінювання та поглинання; 

– полягає у визначенні складу та будови речовини за її індивідуальними спектрами; 

– здійснюється за допомогою електрографів та спектрометрів; 

– характеризується чутливістю, точністю та універсальністю. 

Обговорюється застосування спектрального аналізу в машинобудуванні, 

металургії, медицині, атомній індустрії, астрофізиці, криміналістиці, гірничодобувній 

промисловості. 

 

 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЛАМПОЧКИ.   ВСІ ЗА І ПРОТИ 

 

Автор: Палецька  Катерина, учениця  9-го класу ЗОШ № 37,  

вул. Софіївська 27, м. Одеса, 65082 

Керівник: Моісеєва Вікторія Олегівна, вчитель фізики ЗОШ № 37 м. Одеса 

 

Вся історія енергоспоживання доводить, що зі зростанням рівня життя 

збільшується кількість необхідної людині енергії. Використання енергії передбачає 

будь-яка діяльність, незалежно від її природи. Протягом усього розвитку людство 

намагалося знайти нові джерела енергії та винайти нові методи її ефективного 

використання. Проблема раціонального використання енергетичних ресурсів набуває 

все більшої актуальності для світової спільноти, а її розв’язання стає стратегічним 

завданням для багатьох держав.  

Розвиток економіки вимагає збільшення потужностей, і до 2025 року 

прогнозується подвоєння попиту на електроенергію. Тільки використання сучасних 

технологій, що забезпечують ефективне витрачання енергетичних ресурсів, дозволить 

уникнути дефіциту. На сьогоднішній день більшість споживачів недостатньо обізнані 

про можливості економії за допомогою енергоефективних технологій і поки не 

повною мірою довіряють їх якості.   

У роботі досліджується: 1) зріст витрат на електроенергію по всьому світу; 2) 

обізнаність про зміни клімату; 3) попит на енергоефективне освітлення; 4) про 

можливості економії за допомогою енергоефективних технологій; 5) чи можна 

довіряти їх якості; 6) як  заощадити електроенергію.   
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ МИЛЬНОЇ БУЛЬБАШКИ ЗА РОЗПОДІЛОМ 

БРИЗОК, ЩО ЛИШИЛИСЯ ПІСЛЯ ЇЇ РУЙНРУВАННЯ 
 

Автор: Палій Віолета, учениця 10-ф класу  

К.З. «Рішельєвський ліцей» м. Одеси 

 Керівник:Соколов Андрій Віталійович, вчитель фізики  

К.З. «Рішельєвський ліцей» м. Одеси 

 

Проведено експериментальне та теоретичне дослідження залежності енергії, що 

накопичена в мильній бульбашці від її розміру.  

В роботі детально розглянуто процес створення пузиря, завдяки чому він є 

стабільним, і як саме він руйнується. Розроблено оригінальну методику, за допомогою 

якої можна оцінити енергію пузиря по краплинкам, що лишаються після того, як він 

луснув. Побудована експериментальна установка для дослідження пузирів, 

пророблено чисельні експерименти, та виявлені деякі закономірності в розподілах 

краплинок від зруйнованих пузирів в залежності від розміру пузиря, висоти, на якій 

він луснув та точки, в якій саме він луснув. 

В якості демонстрації показано, що поверхня краплини, що утворюється на 

кінчику піпетки поводить себе таким самим чином, як натягнена мембрана.  

Отримані оцінки енергії пузиря досить добре якісно і кількісно підтверджують 

відомі теоретичні оцінки енергії, що накопичена у мильній бульбашці.   

 

 

У СВІТІ КРИСТАЛІВ 
 

Автор: Хомутова Марія, учениця 11-го класу ЗОШ І-ІІІ ст., с. Сичавка 

 Комінтернівського р-ну 

Керівник: Борсук Ніна Іванівна, вчитель фізики ЗОШ І-ІІІ ст., с. Сичавка 

 

Найхарактерніша особливість кристалів – це їхня атомна структура: правильне, 

симетричне, закономірне розміщення атомів. Існує сім основних груп кристалічних 

решіток. Хмари на небі – це також скупчення снігових кристалів або краплинок води. 

3 листопада 2013 р. свідками незвичайного природного явища стали жителі кількох 

китайських провінцій. На небосхилі вони побачили не одне Сонце, а відразу три, 

передає УНН з посиланням на іноземні ЗМІ.  Кристали води мають різну форму, але 

симетрія їх завжди однакова – шість променів.  

На початку 90-х років ХХ ст. вчені отримали найтвердішу речовину – фулерит. Її 

використовують для виготовлення  інструментів для буріння, обробки сталі, каменів в 

тому числі і алмазів. П'єзоелектрики, сегнетоелектрики, оптичні й електрооптичні 

кристали, феромагнетики і ферити, монокристали металів, напівпровідники служать 

людині. Із кристалів сегнетової солі роблять основні деталі для мікрофонів, приймачів 

і передавачів звуку. Застосування  монокристалів молібдену і вольфраму дало змогу в 

сотні разів збільшити термін використання електровакуумних приладів. Штучні 

рубіни стали основою лазерів. Родовища природних кристалів вичерпуються з часом, 

а виробництво штучних кристалів – зростає. 
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ПОЛУПРОВОДНИКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Авторы: Шишкина Валерия, Ильяшенко Виктория, 

   ученицы 9-го класса ООШ № 25 , ул. Академика Филатова, 23-б, г. Одесса, 65080 

 Руководитель: Щукова Лилия Владимировна, учитель физики ООШ № 25  

  Консультант: Чебаненко Анатолий Павлович, кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры 

экспериментальной физики ОНУ имени И.И.Мечникова 

 

Полупроводниковые приборы – различные по конструкции, технологии 

изготовления и функциональному назначению электронные приборы, основанные на 

использовании свойств полупроводников. Зависимость электропроводимости 

полупроводника от различных внешних воздействий служит основой разнообразных 

технических приборов. Так, уменьшение сопротивления полупроводникового 

резистора при повышении температуры используется в термисторах, уменьшение 

 сопротивления при освещении – в фоторезисторах.  

Для исследования особенностей электрофизических свойств полупроводников, 

которые используются в конкретных приборах, важное место занимает изучение 

эффекта Холла – явления возникновения поперечной разности потенциалов при 

помещении проводника с постоянным током в магнитное поле. Данный эффект носит 

имя американского физика Эдвина Холла, который впервые наблюдал его в 1879 г. в 

тонких пластинах золота. Датчик Холла – один из элементов коммутаторной 

электронной системы зажигания автомобилей. В советских, а затем российских 

легковых автомобилях малого класса, выпускаемых Волжским автозаводом, впервые 

он стал использоваться на моделях ВАЗ-2108 («восьмерках»). 

Целью работы является обсуждение свойств эффекта Холла в 

полупроводниковых образцах германия, которые находят применение в термо- и 

фоторезисторах, стабилитронах, транзисторах. В частности, рассматриваются 

результаты измерений зависимости ЭДС Холла от величины индукции магнитного 

поля. 
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Доповіді секції «Астрономія»: 
 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ КОМЕТИ БОРИСОВА P/2013 N4 – 

ПЕРШОЇ КОМЕТИ, ВІДКРИТОЇ В УКРАЇНІ 
 
Автор: Андросенко Анна, учениця 8-го класу Одеської  Маріїнської гімназії, вул. Толстого 9, 

м. Одеса, 65009 
Керівник: Вірніна Наталя Альбертівна, керівник астрономічного гуртка  

Одеської Маріїнської гімназії 
 

У наші часи відкривають біля сорока комет на рік, але до сих пір залишається 
достатньо багато загадок, пов’язаних з кометами. Тому будь-які спостережні дані про 
комети, що несуть наукомістку інформацію, можуть бути корисними для рішення цих 
питань. 

В роботі розглянуті основні характеристики комет, особливості їх будови і руху, 
природа комет і їх «життєвий шлях». Метою даної роботи було вивчення комети 
Борисова – першої комети, відкритої в незалежній Україні. 

Задачею роботи було дослідити характеристики комети Борисова: встановити, чи 
точно розраховані попередні елементи її орбіти, виміряти положення в моменти в 
моменти спостережень, встановити швидкість руху, виміряти діаметр коми та її 
конденсацію, блиск комети, встановити наявність хвоста та при його наявності 
довжину та позиційний кут. 

У роботі проведені спостереження комети Борисова P/2013 N4 на віддалено 
керованому телескопі-астрографі Т11 діаметром 510 мм обсерваторії iTelescope.net у 
рамках грантової програми на освітні проекти. 
 
 

НАБЛЮДЕНИЕ ЭПИЗОДИЧЕСКИХ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ, 

ПОИСК СЕРЕБРИСТЫХ ОБЛАКОВ 
 

Авторы: Белый Александр, Шкрабов Максим, ученики 11 класса учреждения «Одесская 
частная школа І-ІІІ ступеней – лицей «Черноморский» 

Руководитель: Ракитская Людмила Николаевна, учитель физики лицея «Черноморский» 
 

Работа посвящена теме наблюдений, которые происходят в земной атмосфере, 
поиску, описанию, исследованию редкого астрономического явления – серебристых 
облаков. Этот тип облаков еще изучен не полностью. Космическая пыль, газ, частички 
распавшихся метеоров, активность Солнца влияют на их образование. Они впервые 
наблюдались в 1885 году Т. Бэкхаусом в Германии. Серебристые облака лежат на 
границе погасания метеоров – в мезосфере. Кристаллики льда, замершие на пылинках 
металла от распавшихся метеоров, светятся под влиянием Солнца, находящегося  
глубоко за горизонтом. Метеорное вещество ионизирует молекулы воздуха и также 
вызывает свечение. Эти облака, появляющиеся только летом и только в средних 
широтах, изучаются учеными с Земли и с Космоса.  

Авторы работы представляют результаты самостоятельных исследований 
серебристых облаков, включающие фотографии данного явления, проводят 
классификацию типов облаков, представляют расчеты, подтверждающие, что 
наблюдаемые ими редчайшие явления, которые привлекают внимание тысяч людей, 
представляют собой серебристые облака. Результаты данных исследований могут 
оказаться ценными для изучения процессов, происходящих в верхних слоях земной 
атмосферы. 
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КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ БУДУЩИХ ЖИТЕЛЕЙ ВЕНЕРЫ 

 

Автор: Войтюк Михаил,  ученик 11-го класса ООШ № 82,  

просп. Маршала Жукова,12а, г. Одесса 
Руководитель: Юрганова Ирина Владимировна, учитель физики ООШ № 82 

Консультант: Марсакова Владислава Игоревна, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

астрономии Одесского национального университета имени И.И.Мечникова 

 

Представим, что мы собираемся запустить пилотируемую экспедицию к Венере. 

Поскольку поверхность планеты не слишком выглядит не слишком гостеприимной 

из-за высокого давления и дождей из серной кислоты. Поэтому логично 

предположить, что люди будут сначала находиться на орбитальной станции. В этом 

случае удобным для них периодом сна и бодрствования будут привычные нам 24 

часа, либо период смены темных и светлых промежутков орбиты орбитальной 

станции.  

Предложенный к рассмотрению "синодический" венерианский год длится 583,92 

земных суток (или 5 венерианских солнечных суток). Составлен календарь, в котором 

цикл состоит из 10 лет, среди которых  9 длинных (584) и 1 короткий (583) год. Кроме 

того,  раз в 50 лет убирается 1 лишних день.  

Календарь составлен с точностью, которая должна быть более чем достаточной 

для любой весьма продолжительной экспедиции, находящейся на орбитальной 

станции, даже при условии периодической смены экипажа. 

 

 

СУЧАСНЕ ПОНЯТТЯ КОМЕТНО-АСТЕРОЇДНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 
 

Автор: Голубенко Єлизавета, учениця 9-А класу ОСШ №50,  

вул. Кінна 46, м. Одеса, 65023 

Керівник: Школьник Тетяна Володимирівна, вчитель фізики ОСШ №50, м. Одеса 

 

Робота дає уявлення про сучасний стан проблеми астероїдів, які зближуються із 

Землею. Усі астероїди, які в досяжному майбутньому можуть наблизитися до Землі на 

відстань, меншу за 7,5·10
6
 км, та абсолютна зоряна величина яких не перевищує 22, 

вважаються потенційно небезпечними для Землі об’єктами. Ці об’єкти можуть виявитися 

надзвичайно небезпечними для всього живого на нашій планеті. Історичні відомості 

про падіння подібних тіл на нашу планету свідчать про те, що такі події траплялися 

неодноразово. Саме тому всебічне дослідження цієї проблеми є надзвичайно 

актуальним для людства та важливим для фахівців у цій галузі. 

У роботі розглядаються методики, за якими оцінюється ступінь небезпеки від 

навколоземних об'єктів залежно від їх розмірів, мінімальних відстаней зближення із 

Землею і вірогідності зіткнення з нею. Обговорюються існуючі та майбутні програми 

пошуку небезпечних навколоземних об'єктів, а також стратегії щодо запобігання 

зіткнення астероїда з Землею. 
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ЕФЕКТ БЛАЖКО ПУЛЬСУЮЧОЇ ЗМІННОЇ ЗОРІ RW DRA 
 

Автор: Маслова Надія, учениця 9-го класу Одеської  Маріїнської гімназії, вул. Толстого 9,  

м. Одеса, 65009 

Керівник: Вірніна Наталя Альбертівна, керівник астрономічного гуртка Одеської 

Маріїнської гімназії 

 

Серед пульсуючих змінних зір одними з найбільш цікавих об’єктів для 

спостережень є зорі типу RR Lyr. У багатьох зір цього типу період залишається доволі 

стабільним протягом довгого часу, проте у деяких зір, зокрема RW Dra, період 

змінюється періодично. Це явище називається ефектом Блажко на честь С.М. Блажко, 

який вперше його виявив у 1907 р. 

Мета даної роботи – дослідити ефект Блажко пульсуючої змінної зорі RW Dra, 

тобто проаналізувати періодичні зміни періоду варіації блиску та форми кривої, 

встановити їх чисельні значення. 

У роботі були використані цифрові знімки з телескопу FSQ-106 обсерваторії 

Tzec Maun у Нью-Мехіко, США, а також архівні дані баз спостережень AAVSO та 

SuperWASP. 

У ході роботи був уточнений період основних коливань, він складає 0.442923 

доби (у каталогах зазначається період 0.442917 діб). Крім того, був знайдений 

найбільш ймовірний період додаткових коливань – 72.475 доби. Ці результати можуть 

знадобитися при подальшому вивченні ефекту Блажко. 

 

 

ВІДКРИТТЯ НОВИХ ЗМІННИХ ЗІР 
 

Автор: Могорян Максим, учень 11-Б класу Одеської Маріїнської гімназії, вул. Л. Толстого 9 

Керівник: Вірніна Наталя Альбертівна, керівник астрономічного гуртка  

Одеської Маріїнської гімназії 

 

Дослідження змінних зір відіграє ключову роль в розумінні еволюції зоряного 

населення галактик. В даній роботі було проаналізовано спостереження 2012 р та 2013 

р ділянки зоряного неба з координатами центру: R.A. = 22
h
48

m
, Dec = +34°15′ 

(знаходиться на кордоні сузiр’їв Пегаса та Ящірки), проведені в обсерваторіях 

Montecatini Val di Cecina Astronomical Centre в Італії та iTelescope.net у США. 

Завданням було дослідження цієї площадки зоряного неба з метою пошуку нових 

змінних зір. Актуальність даної роботи зумовлена відсутністю відомих змінних зір в 

обраній ділянці зоряного неба. 

Результатом цієї роботи стало відкриття 7 нових змінних зір. Були визначені такі 

їхні параметри, як період, початкова епоха, значення блиску в екстремумах з 

відповідними похибками. Одна відкрита зоря належить до типу EB, дві – до типу EA, 

інші чотири – до типу EW. Усі нововідкриті зорі та їхні параметри були зареєстровані 

в електронному каталозі VSX бази даних AAVSO та опубліковані у журналі 

«Переменные звѐзды. Приложение» Російської Академії Наук. 
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ЭКЗОПЛАНЕТЫ 
 

Автор: Остапенко Алина, ученица 10-А класса ОСШ №50 І-ІІІ ст., ул. Конная 46 

Руководитель: Школьник Татьяна Владимировна, учитель физики и астрономии  

 

Работа посвящена весьма экзотической проблеме: поиску планет у других звѐзд. 

Поскольку звѐзды расположены на больших расстояниях, то планеты, находящиеся 

рядом с ними, не могут быть видны обычными средствами наблюдательной 

астрономии. В последнее время в связи с запуском аппарата «Кеплер» появилась 

редкая возможность попытаться зафиксировать планетоподобные объекты у других 

звѐзд. Сложность состоит в необычном подходе к решению этой задачи и наличию 

соответствующей техники. Хотя сам способ фиксации заметных явлений и не нов, но 

в данном случае мы имеем дело не с обычным затмением, а с прохождением 

крошечного тела по поверхности звезды и этот момент уловить, а также правильно 

интерпретировать весьма сложно. 

 

 

ТЕРРОФОРМАЦІЯ ВЕНЕРИ 
 

Автор: Сокур Олег, учень 11 класу Раухівської ЗОШ, Березівського р-ну, 67308 

Керівник: Стукал Володимир Васильович, вчитель фізики Раухівської ЗОШ 

 

Виходячи з аналізу ситуації в Сонячній системі в плані загрози життю людства 

на Землі у зв'язку з можливими катастрофічними зіткненнями Землі з іншими 

космічними тілами (наприклад, астероїдами), або у зв'язку з можливим насуванням 

глобальної енергетичної кризи (внаслідок повного вичерпання енергетичних ресурсів 

на нашій планеті), або у зв'язку з перенаселенням планети, чи внаслідок якоїсь 

глобальної біологічної або екологічної катастрофи, у роботі розглядаються 

перспективи продовження еволюції людства на інших планетах. 

Провівши порівняльну характеристику планет Сонячної системи та їх 

супутників, автор вважає, що такою планетою є Венера. Наприклад, Місяць та Марс 

не спроможні надовго задовольнити потреби людства в урані. Автор розглядає 

вирішення таких питань, як велика температура, великий тиск, проблеми з хімічним 

складом атмосфери, надлишок вуглекислоти.  Пропонуються  цікаві в науковому та 

інженерному плані варіанти вирішення цих проблем (вирощування мікробів, глибоке 

заморожування, використання надвеликого зонтика, можливий варіант –  

відокремлення частини атмосфери та ін..), а також вирішення проблеми дефіциту 

води.    
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИВОЙ БЛЕСКА ПЕРЕМЕННОЙ ЗВЕЗДЫ 
 

Автор: Фидзина Александр, ученик 11-го класса ООШ № 82, ул.Маршала Жукова,12 а, 

 г. Одесса, 

Руководитель:  Юрганова Ирина Владимировна, учитель-методист, ООШ № 82 

Консультант: Андронов Иван Леонидович, заведующий кафедрой высшей и прикладной 

математики  ОНМУ, профессор 

 

В наше время очень активно изучается пространство звездного неба. Особое 

внимание ученые уделяют исследованию переменных звезд. Какие бы изменения не 

происходили с переменной звездой, основой для суждения о ее природе служит 

характер кривой блеска данной звезды.  

Основная цель работы – изучить переменные звезды и на практике исследовать 

одну из переменных звезд, а также построить для нее кривую блеска. Для измерения 

кривой блеска использовалась программа WINFITS. Для устранения погрешности 

самого фильтра использовались файлы MasterDark и MasterFlat, эти фалы 

представляют собой кадры снятые с закрытым затвором и кадры  звездного неба без 

фокуса на определенной звезде соответственно. Все результаты обрабатывались в 

программе MCV, которая по значениям блеска звезды составляла кривую блеска, 

однако для обработки данных нужно вручную сравнивать значение данной звезды с 

другими звездами, и затем вручную уравнивать значения, следуя из изменения блеска 

других звезд. 
В итоге проведенных исследований можно сделать вывод, что необходимо 

пересмотреть тип изучаемой звезды, поскольку с уточнением периода изменится и 

кривая блеска, соответственно, могут измениться и фазы минимума данной кривой 

 

 

ГАЛАКТИКА ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ ТА ЇЇ НАЙБЛИЖЧІ СУСІДИ 
 

Автор: Чайка Анастасія,   учениця 11-го класу ЗОШ № 25 , ул. Академіка Філатова, 23-б,  

м. Одеса, 65080 

 Керівник: Щукова Лілія Володимирівна, вчитель фізики ЗОШ № 25  

  

Зоряне небо у всі часи займало уяву людей: з глибокої давнини людина 

замислювалася про будову Всесвіту. Всесвіт – це все матеріальний світ, що існує у 

природі: матерія, простір, енергія і час. Розміри Всесвіту неможливо усвідомити та 

важко встановити. Можна тільки наближено сказати, що розмір видимої частини 

Всесвіту не більш відстані, що проходить випромінювання, що поширюється зі 

швидкістю світла, за час, який дорівнює віку Всесвіту (10-15 мільярдів світлових 

років). При цьому частина Всесвіту, що спостерігається з Землі, є лише невеликою 

частиною всього безмежного Всесвіту. 

Всі зірки, видимі на небесній сфері, групуються в галактики і скупчення 

галактик. Наше Сонце входить у галактику, яка називається Чумацький шлях. До неї 

входять сотні тисяч зірок. 

У роботі розглядається структура галактики Чумацький шлях, а також її 

найближчі сусіди, що утворюють Місцеву групу галактик і входять в Місцеве 

Надскупчення – Надскупчення Діви. 


