
Обласна науково-практична конференція 
 З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ  

Одеського територіального відділення Малої академії наук України 
 

Одеса, 23-24 квітня 2010 р. 
 

Фізичний  факультет  Одеського  національного  університету  ім. І.І. Мечникова та   Одеський   
обласний   гуманітарний   центр   позашкільної   освіти   та   виховання  23-24 квітня 2010 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 2010-2011 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 23 квітня 2010 року подати заявку, де вказати назву доповіді, 
прізвище та і’мя доповідача, клас, навчальний заклад, контактний телефон (моб.). 

Максимальна тривалість доповіді 8 хвилин. 
 

Програма науково-практичної конференції 
 

П’ятниця, 23 квітня 
 
900 – 1230 – Розміщення учасників конференції з районів області: вул. Теніста, 4 (Одеський обласний 

гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання).   
 
1300 – 1400 − Реєстрація учасників конференції на фізичному факультеті ОНУ  

(вул. Пастера, 27, Велика фізична аудиторія ОНУ) 
 

1400 – 1405 – Відкриття науково-практичної конференції. (вул. Пастера, 27, Велика фізична 
аудиторія ОНУ). Вступне слово декана фізичного факультету ОНУ проф. 
Ваксмана Ю.Ф. 

1405 – 1425 – «Магнетизм у космосі». Зав. каф. вищ. та прикл. матем. ОНМУ проф. Андронов 
І.Л.  

1425  – 1440   –  «У світі змінних зір». Наук. співроб. АО ОНУ Марсакова В.І. 
1440 – 1520 – Демонстраційний фізичний експеримент.  Доц. каф. хіміч. фізики ОНУ 

Гоцульський В.Я. 
 

1520 − 1525  − Перерва 
 

1525 − 1625  − Доповіді учасників науково-практичної конференції: 
«Експериментальне дослідження руху електронів та іонів крізь скло». Кудрявець Євген, 

Б-Дністровська ЗОШ-ліцей, Одеськ.обл., 11 кл. 
«Електролюмінісцентні властивості гетероструктур, отриманих методом лазерного 

легирування». Голованова Вікторія, ліцей №53, м.Одеса, 10кл. 
«Епітропні рідкі кристали у мікронних прошарках мастила». Шатагін Ігор, Маріїнська 

гімн., м.Одеса, 11 кл. 
«Фізичні основи засмаги шкіри людини». Односталко Анна, Кароліно-Бугазька ЗОШ 

Овідіопольськ. р-ну, 11 кл. 
«Горіння стаціонарних крапель рідин». Дегтярьов Олексій, ЗОШ №2, м.Ізмаїл, 11 кл. 
«Кремнієві p-n переходи як газові сенсори». Федоренко Андрій, ЗОШ №2, м.Ізмаїл, 11кл. 
«Експериментальне визначення параметрів моделей реактивних двигунів». Кожухар 

Євген, Болградський ліцей, м. Болград, 11 кл. 
«Використання потоків повітря: перспективи установки вітрогенераторів на території 

Кілійського р-ну». Караняга Дмитро, Кілійський НВК ЗОШ№1-ліцей, м.Кілія, 9 кл. 



1625 − 1630  − Перерва 
 

1630 – 1720 – Екскурсія у лабораторії фізичного факультету ОНУ (Фізичний факультет ОНУ, вул.  
Пастера, 42). 

 
Субота, 24 квітня (вул. Троїцька 37а, Науково-технічний підрозділ Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання) 

 
930  – 1030  –  Демонстрація науково-популярних фільмів: «Проблеми підготовки космонавтів», 

«Конструктори космічної техніки». Доц. каф. теор. фізики ОНУ Олєйнік В.П. 
1030  – 1245 – Доповіді учасників науково-практичної конференції: 

«Визначення параметрів подвійної системи зір по затмінній кривій блиску». Лиса 
Анастасія, Економічний ліцей, м.Одеса, 11 кл. 

«Дослідження властивостей молока». Салабаш Світлана, Котловинська ЗОШ 
Ренійського р-ну, 11 кл. 

«Шкільна астрономічна обсерваторія». Односталко Артур, Кароліно-Бугазька ЗОШ 
Овідіопольськ. р-ну, 9 кл. 

«Енергетика України. Енергозбереження». Дорош Андрій, Новоселівський ЗНЗ 
Котовського р-ну, 10 кл. 

«Вплив вібрації на живі організми». Делі Олександр, Богатянська ЗОШ Ізмаїльського р-
ну, 10 кл. 

«Корекція вад зору без окулярів та операційного втручання». Нігрецька Дар’я, ОНВК 
№24, м. Одеса, 10 кл. 

«Чи загрожує Землі зіткнення з Апофісом». Мацишин Антон, ОЗОШ №40, 11 кл. 
«Виявлення залежності періоду коливань пружинного маятника від параметрів». 

Таранова Катерина, НВК ЗОШ-ліцей №4, м. Арциз, 8 кл.  
«Надпровідні магніти. ЕОМ на надпровідниках». Девятков Владислав, ЗОШ №25, м. 

Одеса, 8 кл. 
«Комп’ютерне керування впорскуванням палива у циліндри двигунів внутрішнього 

згоряння». Бабаков Дмитро, гімн.№9, м.Одеса, 8 кл. 
«Вплив місяця на земні процеси». Глушичкіна Яна, ОЗОШ №81, м. Одеса, 9 кл. 
«Сучасна зміна геомагнітних характеристик Землі та вплив її на протікання техногенного 

фактора». Дзирук Богдан, Варзар Євген, Одеський ліцей ПВФП, м. Одеса, 11 кл. 
«Проблема заселеності космосу та перспективи пошуків позаземного життя». Гончар 

Костянтин, Одеський ліцей ПВФП, м. Одеса, 11 кл. 
«Дія електричного струму та електромагнітних полів на організм людини», Сова Олексій, 

ОЗОШ №33, м. Одеса, 8 кл. 
«Активні точки людського організму». Гулієва Гюльтадж, ОЗОШ №33, м. Одеса, 8 кл. 

 
1245 – 1300 − Винагородження кращих доповідачів конференції. Закриття конференції.  

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

 
 

Місце проведення науково-практичної конференції: 
 

П’ятниця, 23 квітня – м. Одеса, вул. Пастера 27, Велика фізична аудиторія фізичного факультету 
Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. 

Субота, 24 квітня – вул. Троїцька 37а, Науково-технічний підрозділ Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. 

 
 
Інформацію   про   проведення   конференції   можна   отримати  за  телефоном  (0482) 63-45-24 
(Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання) 
або на сайті: http://theorphys.onu.edu.ua 
 
 

http://theorphys.onu.edu.ua

