
Друге повідомлення

Обласна науково-практична конференція
 З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

Одеського територіального відділення Малої академії наук України
Одеса, 21-22 вересня 2012 р.

Програма науково-практичної конференції
П’ятниця, 21 вересня

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

1245 – 1315 − Реєстрація учасників конференції на фізичному факультеті ОНУ – 
вул. Пастера, 27, Велика фізична аудиторія ОНУ.

1315 – 1320 – Відкриття науково-практичної конференції (вул. Пастера, 27, Bелика фізична 
аудиторія). Вступне слово декана фізичного факультету ОНУ проф. Ваксмана 
Ю.Ф.

1320 –  1350 –  80-річчя  початку  радіоастрономічних  спостережень  –  зародження 
радіоастрономії. Доц. каф. астрономії ОНУ Рябов М.І.

1350 – 1405 –   Що таке космічна погода? Асп. каф. астрономії Гугля Л.І.

1405  1410  Перерва

1410  1440  Явища синхронізації у великих системах. Професор кафедри теоретичної фізики 
ОНУ Кулінський В.Л.

1440 – 1500 – Використання рідких біопалив у сучасному енергетичному обладнанні. Ст. викл. 
каф. загальної та хімічної фізики ОНУ Дараков Д.С.

1500  1505  Перерва

1505 –  1520 –   Дослідження  стрімерних розрядів  резонансних  випромінювачів.  Студ.  3  к. 
фізичного факультету ОНУ Мельник Ю.А.

1520  1605  Демонстраційний фізичний експеримент з механіки та оптики. Доцент кафедри 
хімічної фізики ОНУ Гоцульський В.Я.

1605  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, 22 вересня фізичний факультет ОНУ, вул.  Пастера, 42

1000  – 1055 – Консультації учнів з вибору та проведення наукових досліджень у лабораторіях 
фізичного факультету ОНУ у 2012-2013 учбовому році

– з фізики: ауд. № 22;
– з астрономії: ауд. № 30.

1055  1100  Перерва
1100 – 1155 – Консультації з проблем розв’язання задач теоретичного туру Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН
– для учнів 9-х класів:   ауд. № 25, 
– для учнів 10-х класів: ауд. № 23, 
– для учнів 11-х класів: ауд. № 22. 

– Консультація керівників наукових робіт з фізики та астрономії, ауд. № 21.
1155  1200  Перерва

1200– 1300 –  Демонстрація науково-популярних фільмів з окремих фізичних явищ, ауд. № 30.
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 сайтах:   www  .  theorphys  .  onu  .  edu  .  ua  www  .  phys  .  onu  .  edu  .  ua  .


