
Обласна науково-практична конференція
 З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

Одеського територіального відділення Малої академії наук України

Одеса, 15-16 жовтня 2010 р.
Програма науково-практичної конференції

П’ятниця, 15 жовтня

900  – 1230 – Розміщення учасників конференції з районів області: вул. Теніста, 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)

1330 – 1335 – Відкриття  науково-практичної конференції (вул. Пастера, 27, Bелика
фізична  аудиторія).  Вступне  слово  декана  фізичного факультету  ОНУ
проф. Ваксмана Ю.Ф.

1335 –  1400 – Процеси горіння у природі та технологіях.  Професор кафедри хімічної
фізики ОНУ Шевчук В.Г. 

1400 –  1430 –  Темна  матерія,  глобальний  клімат  та  природничий  ядерний  реактор.
Завідувач  кафедри  теоретич.  та  експерим.  ядерної  фізики  ОНПУ
професор Русов В.Д.

1430  1435  Перерва

1435  1530 Демонстраційний  фізичний  експеримент  з  механіки  та  молекулярної
фізики.  Доцент кафедри хімічної фізики ОНУ Гоцульський В.Я.

1530  1600   Катастрофи у історії Всесвіту. Доцент кафедри астрономії ОНУ 
                        Рябов М.І. 

1600  1610  Перерва
1610 – 1700 – Екскурсія у лабораторії фізичного факультету ОНУ (Фізичний факультет

ОНУ, вул.  Пастера, 42).

1700  1900   Перерва
1900 –  2030  –   Екскурсія  на  Астрономічну  обсерваторію  ОНУ,  астрономічні

спостереження.  (Парк ім.Т.Г.Шевченко)

Субота,  16  жовтня (вул.  Теніста,  4,   Одеський  обласний  гуманітарний  центр
позашкільної освіти та виховання)

1000  – 1130 – Демонстрація науково-популярних фільмів (доц. В.П.Олєйнік): Космічні
каскадери. Видатний дослідник електрики Ніколо Тесла. Серія коротких
фільмів з окремих фізичних явищ.

1130 – 1210 – Консультації учнів з проблем наукових досліджень та пошуку літературних
джерел. Доц. каф. теор. фіз. ОНУ  Олєйнік В.П., наук. співроб. АО ОНУ
Марсакова В.І.

1210– 1300 –  Консультації учнів з проблем розв’язання олімпіадних задач, консультація
керівників наукових робіт з фізики та астрономії.

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

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


