
Обласна науково-практична конференція 
 З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ  

Одеського територіального відділення Малої академії наук України 

Одеса, 14-15 березня 2014 р. 
 

Порядок реєстрації.  Усі бажаючі прийняти участь у науково-практичній конференції повинні до 

13 березня 2014 року подати заявку за адресою: м. Одеса, вул. Тіниста, 4, Одеський обласний 

гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання; або по тел. (0482) 63-45-24 (зразок додається) або 

на електронну адресу:   conf_dtp@onu.edu.ua , lena-man.od@rambler.ru  
Доповідачі разом з заявкою повинні представити тези доповіді (не більш половини сторінки 

друкованого тексту формату А4 – зразок оформлення тез додається), де необхідно розкрити ідею роботи, 

зміст дослідів або спостережень, висновки. Максимальна тривалість доповіді 8 хвилин. 

Оргкомітетом науково-практичної конференції за змістом тез будуть відібрані доповідачі 

конференції, а тези – представлені на сайті  http://theorphys.onu.edu.ua/.  Найкращі роботи будуть 

відзначені грамотами.  

 

Програма науково-практичної конференції 

П’ятниця, 14 березня 2014 р. 

Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання, 
 вул. Тіниста, 4: 

9
00 

– 11
30

 – Розміщення учасників конференції з районів області. 
 

Одеський  національний  університет  імені І.І. Мечникова,  

Велика Фізична аудиторія ОНУ, вул. Пастера, 27: 

12
00

 – 12
30

 − Реєстрація учасників конференції (ОНУ, вул. Пастера, 27, Велика фізична 

аудиторія) 
 

Робота науково-практичної конференції – Велика Фізична аудиторія ОНУ, вул. Пастера, 27: 
 

12
30

 – 12
35

 – Відкриття науково-практичної конференції. Вступне слово декана фізичного 

факультету ОНУ професора Ваксмана Ю.Ф. 

12
35

 – 12
45

 – Новини секцій «Фізика» та «Астрономія» Одеського територіального 

відділення МАН України. Керівники секцій: доцент кафедри теоретичної 

фізики ОНУ Олєйнік В.П. («Фізика»), завідувач кафедри вищої та 

прикладної математики ОНМУ професор Андронов І.Л. («Астрономія»).  
12

45
 – 13

05
 –  «Проблеми дослідження поверхневих властивостей рідин». студентка V 

курсу фізичного факультету ОНУ (магістерська програма) Маслечко 

А.М.  

13
05

 – 13
45

 – Демонстраційний фізичний експеримент з загальної фізики. Доцент кафедри 

загальної та хімічної фізики ОНУ Гоцульський В.Я. 
 

13
45 

–14
00

    Перерва 
 

Фізичний факультет ОНУ, вул. Пастера, 42, аудиторія № 22: 

14
00

 – 16
00

 – Доповіді учасників науково-практичної конференції:  
«Спостереження комети Борисова P/2013 N4 – першої комети, відкритої в Україні», 

учениця 8-го класу Одеської  Маріїнської гімназії Андросенко Анна; 

«Ефект Блажко пульсуючої змінної зорі RW DRA», учениця 9-го класу Одеської  

Маріїнської гімназії Маслова Надія; 
«Усе про звук», учень 9-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Сичавка Комінтернівського р-ну 

Крохмалюк Олег; 

«Галактика Чумацький шлях та її найближчі сусіди», учениця 11-А класу ОЗОШ № 25, 

м.Одеса, Чайка Анастасія; 
«Сучасне поняття кометно-астероїдної небезпеки», учениця 9-А класу ОЗОШ № 50,  

м.Одеса, Голубенко Єлизавета.; 

«Екзопланети», учениця 10-А класу  ОЗОШ № 50, м. Одеса, Остапенко Аліна; 
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«Енергозберігаючі лампочки. Всі за і проти», учениця  9-го класу ОЗОШ № 37, м. Одеса,  

Палецька  Катерина;  

«Визначення енергії мильної бульбашки за розподілом бризок, що лишилися після її 

руйнування», учениця 10-ф класу КЗ «Рішельєвський ліцей» м. Одеси Палій Віолета; 

«Напівпровідники та їх застосування», учениці  9-Б класу ОЗОШ № 25, м. Одеса,  Шишкіна 

Валерія, Іляшенко Вікторія;  

«Календар для майбутніх мешканців Венери», учень  11-го класу ОЗОШ № 82, м. Одеса,  

Войтюк Михайло;  

«Дослідження кривої блиску змінної зірки», учень  11-го класу ОЗОШ № 82, м. Одеса,  

Фідзіна Олександр.  

 

16
00 

–16
10

    Перерва 
 

Фізичний факультет ОНУ, вул. Пастера, 42, аудиторії № 21, 22, 26, 30: 

16
10

 – 17
00

 – Консультації з розв’язання задач підвищеної складності (окремо для учнів 8-х, 

9-х, 10-х класів) та керівників науково-дослідницьких робіт МАН. 

 

Субота, 15 березня 2014 р. 

 

Фізичний факультет ОНУ, вул. Пастера, 42, аудиторія № 22: 

9
30

 – 11
30 

  –  Доповіді учасників науково-практичної конференції:  
«Вплив сонячної активності на формування найсильніших тайфунів 2013 року», учень 11-В 

класу Одеського економічного ліцею Думбров Дмитро; 

«Дослідження періодичних явищ. Спостереження сріблястих хмар», учні 11-го класу 

Чорноморського ліцею, м. Одеса, Білий Олександр, Шкрабов Максим; 

«Вплив домішок глюкози і солей калію на контракцію водно-спиртових розчинів», 

учениця 11-го класу ОЗОШ № 31, м. Одеса, Колесник Тетяна; 

«Відкриття нових змінних зір», учень 11-Б класу Одеської  Маріїнської гімназії Могорян 

Максим; 

«Терраформація Венери», учень Раухівської ЗОШ Березівського району  Сокур Олег; 

«Вода – найдивовижніша та найцінніша рідина», учениця 11-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. 

Сичавка Комінтернівського р-ну Дашкова Ольга; 

«Спектральний аналіз та його застосування», учень 11-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Сичавка 

Комінтернівського р-ну Лі Андрій; 

«У світі кристалів», учениця 11-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Сичавка Комінтернівського р-

ну Хомутова Марія. 

 

День відкритих дверей фізичного факультету ОНУ 

 

Велика Фізична аудиторія ОНУ, вул. Пастера, 27: 

 

12
00

 – 12
20   

−   Зустріч з деканом фізичного факультету ОНУ професором Ваксманом Ю.Ф.  

12
20

 – 13
10 

− Демонстраційний фізичний експеримент з загальної фізики. Доцент кафедри 

загальної та хімічної фізики ОНУ Гоцульський В.Я. 
 

13
10 

–13
20

    Перерва 
 

13
20

– 14
20

 – Екскурсія у лабораторії фізичного факультету ОНУ. 

 

14
20 

–14
30

    Перерва 

 
Фізичний факультет ОНУ, вул. Пастера, 42, аудиторія № 22:   

 

14
30

 – 14
45    

−  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 

 

Місце проживання іногородніх учасників: м. Одеса, вул. Тіниста, 4, Одеський обласний 

гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання, заявки про необхідність проживання  –  за 

телефоном (0482) 63-45-24,  68-49-18.  Інформацію  про  проведення  конференції та про фізичний 

факультет ОНУ можна  отримати на сайтах:   http://phys.onu.edu.ua,  http://theorphys.onu.edu.ua.   

 

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

вступу на фізичний факультет ОНУ у 2014 р. 
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