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2 лютого — День народження 
Івана Пулюя 

в Центрі Науки Тернополя



 Іван Пулюй



9 вересня — День народження Олександра Смакули 
в Центрі Науки Тернополя



 Олександр Смакула



 Зенон Храпливий



 Іван Горбачевський



 Патріарх Йосип Сліпий



Бучач

Шмуель Агнон



Соломія 
Крушельницька



Богдан Лепкий



 Володимир Гнатюк





cedos.org.ua/uk/osvita/mihratsiia-abituriientiv-ukrainy



cedos.org.ua/uk/osvita/mihratsiia-abituriientiv-ukrainy



cedos.org.ua/uk/osvita/vybir-abituriientiv-2016-roku-haluzevyi-analiz



Five years from 
now, over one-
third of skills 
(35%) that are 
considered 
important in 
today’s 
workforce will 
have changed.



Вибір тематики досліджень

•  Де брати ідеї?
•  Чим (на якому приладді) 
їх реалізовувати?
•  Як це пояснювати?

Апробовано!







Фестиваль фізичного експерименту 
(спільно з ТОКІППО)



The European Researchers' Night 



Вечір науки



Youtube.com Home Science
www.youtube.com/user/maricv84



Youtube.com Цікава наука 
www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUD

kuw8tPxtzSQ/featured



Автор – шкільний учитель з Рівненщини Віталій Шевчук. Він створив 
його, намагаючись вирішити нестачу наочних матеріалів для учнів.

Проект уже переклав та озвучив понад 100 відео таких відомих у 
світі каналів як: MinuteEarth, AsapScience, MinutePhysics, Stated 
Clearly, TED, TED-Ed, Veritassium та інших.



Youtube.com Наука та Всесвіт
www.youtube.com/channel/UC9gDR8zmbMhg

EULgXipm3OA/featured



Youtube.com Alpha Centauri Ukraine
www.youtube.com/channel/UCbhABwj6Ijp1d

YG3Wo5Ek3Q/feed



www.facebook.com
Я люблю науку



www.facebook.com
Physicist Page



https://site.ua/anton.senenko/
Блог Антона Сененка 







Рекомендуйте учням теми, 
які ЦІКАВЛЯТЬ
ВАС ОСОБИСТО!



www.surplace.fr/



Україна
 Харківський велозавод

Передня зірка – 48
Задня зірка – 19
 Шини 622 (28 ") х 40
 Вага кг – 16
 Крок м - 5.6 
Сер. швидкість, км / год - 20 
Макс. швидкість, км / год - 30

Sсhwinn 

Передня зірка - 46
Задня зірка - 16
Шини - 700 (28 ") х 25
вага кг - 15
   Крок - 4.7-6.4-8.7
Сер. швидкість км / год - 30
Макс. швидкість км / год - 45



Передатне відношення

З умови рівності швидкостей елементів ланцюга на зірочках

де   z – кількість зубів зірочки; n  – частота її обертання;
P – крок ланцюга, мм. 



Миттєве передатне відношення

• передавальне відношення не 
постійне;

• рівномірність руху тим вища, чим 
більше зубів у зірочок, оскільки тоді 
коснуси ближчі до одиниці, 

• основний вплив має збільшення 
числа зубів малої зірочки.





Біомеханіка





www.surplace.fr/

Велосипеди існують!









Вибір об’єкта та предмета дослідження 

Об’єкт дослідження – процес або явище, що породжує проблемну 
ситуацію і обране для вивчення. 

Предмет дослідження – це конкретна частина об’єкта дослідження, 
що міститься в межах об’єкта. Саме на предмет дослідження 
спрямована основна увага, оскільки предмет дослідження визначає мету 
дослідження та назву роботи, яка зазначається на титульному аркуші.



Огляд літератури та електронних джерел 
за темою дослідження

Уточнення мети та 
завдань дослідження 

Формулювання гіпотез та 
підходів до розв’язання 
завдань дослідження

Опрацьовані джерела необхідно цитувати та вказувати в списку 
використаних джерел! 

Плагі таа  — привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, 
винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх 
працях чужого твору без посилання на автора.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Плагіат





Визначення мети та завдань дослідження 

Збір і обробка наукового матеріалу 

Вступ

Оформлення роботи

Початок роботи

Науково-дослідницька діяльність

Уточнення мети та завдань дослідження 

Основна частина 

Висновки

Список використаних джерел 

Презентація – захист роботи 



Зв’язок з лабораторним експериментом!



Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення МАН України 

Відділення: фізика та астрономія
Секція: експериментальна фізика 

ОСОБЛИВОСТІ    РЕАЛІСТИЧНОГО ОПИСУ 
 РУХУ  ТІЛ  У  СЕРЕДОВИЩАХ З   

ВНУТРІШНІМ   ТЕРТЯМ

Роботу виконала:

Мочульська Вікторія,
учениця 10 класу Тернопільської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з 
поглибленим вивченням іноземних мов

Науковий керівник:
Крамар Олександр Іванович, 
к.ф.-м.н., доц. каф. фізики ТНТУ ім. І. Пулюя 

Тернопіль, МАН, 12.01.2015 р.



Комбінування експерименту та теорії!



РОЗДІЛ 3. Експериментальна частина
Особливості руху тіла у в’язкій рідині. Метод Стокса для визначення коефіцієнта 

в’язкості рідини

Проведений експеримент складався із декількох етапів і 
полягав у визначенні коефіцієнта в’язкості типових харчових 
рідин та розчинів. Для експерименту були використані:

•Скляна колба з поділками місткістю 250 мл;
•Металеві кульки;
•Металева лінійка довжиною 30 см;
•Чорний маркер, скотч;
•Фотоапарат Canon PowerShot SX130 IS з можливістю HD-

відеозйомки з частотою 25 кадрів за секунду;
•Додаткові скляні посудини;
•Вода, олія соняшникова, цукор, суміш для приготування 

киселю.



Вибір середовищ обумовлений:
необхідністю тестування методу відеофіксації 
експерименту на досить в’язкому середовищі 
(кисіль) та середовищі з досить малим 
значенням коефіцієнта в’язкості (олія 
соняшникова рафінована). 
для основного експерименту вибрано розчин 
цукру, оскільки ця речовина є досить важливою 
для харчових технологій та відкриває суттєві 
перспективи для подальших досліджень, в 
тому числі оптичними методами (цукровий 
розчин – оптично активна речовина, здатна 
повертати площину поляризації). 
в подальших експериментах можна 
контролювати масову концентрацію цукру у 
розчині, змінювати температурний режим тощо.

Для знаходження коефіцієнта в’язкості за методом Стокса 
необхідно знати ряд параметрів: 
•густина кульок;
•густина середовища;
•діаметр кульок;
•внутрішній діаметр труби (колби), в якій падає кулька;
•відстань, пройдена кулькою у середовищі;
•час, за який кулька пройшла цю відстань.



Застосування методу Архімеда для експериментального 
визначення густини кульок за їхньою масою та об’ємом.

Для експерименту по методиці 
Стокса було випадковим чином 
відібрано п’ять кульок; діаметр 
кульок виміряно за допомогою 

мікрометра 



Для експерименту використовуємо три типових в’язких 
харчових середовища: кисіль, олію соняшникову 

рафіновану, 
цукровий сироп. 

Експеримент з падінням кульок у 
кожній рідиною фіксувався на 
відео. Отримані відеофайли з 

допомогою спеціалізованої 
програми Movie Maker (входить до 
складу Windows Live Essentials для 
Windows 7) розкладено на кадри 
та відібрано ті з них, де кулька 

проходить певні мітки на трубці. 
За часовою інформацією з 

відповідних відеокадрів було 
визначено проміжки часу між 
двома положеннями кульки та 

відстань між мітками.



Переваги методу
невелика похибку по часу 
падіння (залежить від кількості 
кадрів у секунду, які може 
забезпечити пристрій HD-зйомки);
легкість подальшої покадрової 
розгортки експерименту;
хороша щільність результатів 
розрахунків для різних за розміром 
кульок (див. таблицю).



Використання числового моделювання та комп’ютерних розрахунків!

Інтердисциплінарне 

дослідження!



Підбір літературних джерел – принцип “керованої свободи”!





Цікаві проблеми та 

парадокси



Використання мультимедійних технологій!





Знову 

інтердисциплінарне 

дослідження!

Актуальність дослідження! 





Результати обов’язково будуть!



Legal Disclaimer

ТНТУ не несе відповідальності 
за розчарування від невиконання 
надмірних очікувань!



Течія Куросіо несе радіоактивні ізотопи після аварії 
на АЕС Фукусіма 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/7/3/034004



Течії на півночі Тихого океану









Течія масиву піску













Контроль швидкості випаровування 





Рисунок 3. Покази датчиків, розташованих 
всередині та зовні ненакритої неізольованої 
посудини. Номери графіків відповідають 
позначенням датчиків на рисунку 2 б).

На рисунку 3 подано 
графіки зміни 
температури для 
випадку неізольованої 
ненакритої посудини. 
Як видно, температура 
в об’ємі є майже 
однаковою в різних 
точках, температура на 
зовнішній стінці 
порцелянової посудини 
суттєво нижча.



Рис. 2.3 Вимірювальна установка  









Наука — це драйвово!

Серйозні проблеми вимагають великих затрат 
часу та ґрунтовної підготовки 

•Науково-дослідний проект школяра за своєю складністю 
має відповідати поточному рівню розвитку юного дослідника 
Починати зі складних проблем — недоцільно.

ВИСНОВКИ

•Робота може виконуватися на типовому лабораторному 
обладнанні шкіл, коледжів чи університетів

•Всіляко вітається застосування сучасних IT-технологій та 
гаджетів, комп’ютерного моделювання, програмуванння, 
мультимедіа і т.і.

Сучасні технології можна вдало/дешево 
використовувати для наукових проектів

Поширеного обладнання цілком достатньо



Інтердисциплінарність та комплексність 
досліджень відповідає вимогам часу

•Тематика роботи має базуватися на цікавих теоретичних чи 
прикладних проблемах змішаного характеру, можливе 
поєднання теорії та експерименту, практики та моделювання

•Необхідна допомога з боку керівника у пошуку літературних 
джерел, виборі методів досліджень, фундаментальній підготовці 
(розв’язування задач, оцінка похибок експериментів тощо)

Роль керівника/консультанта — визначальна

Амбітні завдання викликають більший інтерес 
учнів-дослідників

ВИСНОВКИ

Впевненість, цілеспрямованість, ерудованість, 
(soft skills) — бонус до результатів проектної 
діяльності школярів



Тернопільський  національний  технічний  університет імені   Івана   Пулюя
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