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ПЕРЕДМОВА 

Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх науковців та 

педагогів відіграє участь студентів в організованій і систематичній науково-дослідній 

роботі. Науково-дослідна робота студентів - складова професійної підготовки, що 

передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також 

систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями 

творчого підходу до дослідження певних наукових проблем. Вона полягає в пошуковій 

діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така 

діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв'язків і 

відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення 

закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Внаслідок пошукової 

діяльності суб'єктивний характер "відкриттів" студентів може набувати певної 

об'єктивної значущості та новизни. 

Наукове дослідження - це результат самостійного розроблення певної наукової 

проблеми студентом. Воно обов'язково містить результати власного пошуку, власні 

висновки і гіпотези. 

На Фізико-математичному факультеті Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова особлива увага приділяється роботі по залученню 

до науково-дослідної і науково-практичної роботи обдарованої студентської молоді. 

Студентська науково-дослідна робота організовується і спрямовується 7 

кафедрами факультету, при яких функціонують студентські наукові гуртки та наукові 

семінари.  У центрі уваги студентів-науковців - сучасні проблеми фізики, математики, 

інформатики та методик їх навчання. 

 16-20 квітня 2018 року на Фізико-математичному факультеті відбулась звітна 

наукова студентська конференція «Освіта та наука – 2018», під час якої студенти 

факультету представили результати своїх наукових досліджень. В роботі 7 секцій взяло 

участь 127 студентів. На пленарному засіданні виступили 4 студенти, що представили 

результати досліджень найсучасніших проблем фізико-математичних наук.  

Шістнадцятий випуск збірника студентських наукових робіт «Студентські 

фізико-математичні етюди» містить статті, підготовані студентами за результатами 

власних наукових досліджень.  

Шановні студенти, якщо вас захоплює наукова творчість у галузі математики, 

фізики, інформатики, ви маєте власні наукові результати, то редакційна колегія 

збірника готова допомогти вам опублікувати ваші роботи у збірнику студентських 

наукових робіт «Студентські фізико-математичні етюди». 

Вимоги до оформлення статей та інформацію для авторів дивіться на сайті 

фізико-математичного факультету. 

Гончаренко Я.В.  
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Банак В.Д. 

студент спеціальності «Фізика», 

фізико-математичний факультет НПУ імені М.П.Драгоманова 

 

Науковий керівник: 

кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

професор кафедри загальної та прикладної фізики  Січкар Т. Г. 

 

МАГНІТНИЙ ЗАПИС ІНФОРМАЦІЇ 

 

Анотація. У даній статті розповідається про способи запису інформації, зокрема 

розглядається основний та один з найефективніших – магнітний запис інформації. 

Нещодавні дослідження показали можливість запису неймовірної кількості інформації 

за допомогою спеціально розробленого підходу, при якому – запис відбувається при 

низьких температурах близьких до абсолютного нуля. 

Ключові слова: інформація, магнітний запис, дані, збереження даних, види 

запису даних. 

 

Abstract. This article describes how to record information, in particular, the main one 

and one of the most effective - magnetic recording of information is considered. Recent 

studies have shown the ability to record an incredible amount of information through a 

specially developed approach, in which - the record occurs at low temperatures close to 

absolute zero. 

Key words: information, magnetic recording, data, data storage, types of data 

recording. 

 

Інформація це основа сучасного суспільства. Від її кількості та 

швидкості збереження напряму залежить те, наскільки швидко людство 

буде розвиватись далі. Саме тому актуальним є розвиток уже наявних та 

створення нових методів і способів запису інформації, зі збільшенням при 

цьому максимально можливого обсягу даних, які можна буде переглядати 

та змінювати навіть на звичайних комп’ютерах, які є уже майже у кожного. 

Одним з основних видів запису інформації є магнітний запис, який 

заснований на тому, що багато матеріалів у магнітному полі 

намагнічуються вздовж його ліній і зберігають цю намагніченість навіть 

після відімкнення поля. У магнітних накопичувачах, таких як дискети та 

HDD, роль бітів виконує намагніченість невеликих ділянок диска. Зі 

зменшенням розмірів цих ділянок значно зросте обсяг інформації, яку 

можна записати на пристрій того ж розміру. Зараз один домен комерційно-
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доступних жорстких дисків нараховує у собі близько мільйона атомів 

(кілька нанометрів у діаметрі). Експерименти показують, що розмір 

комірки, у якій зберігається інформація можна зменшити до 3-12 атомів. 

Тобто, на сьогодні магнітний запис досяг граничної щільності. 

Разом з цим існують і інші методи запису інформації, а саме: ручний, 

механічний, оптичний, фотографічний, електростатичний, а також їхні 

поєднання, наприклад, магнітно-оптичний. Кожен із цих методів цікавий 

по-своєму, однак річ піде не про них. 

Міжнародна група фізиків добилася граничної щільності запису 

інформації в магнітному стані речовини – один біт в одному атомі. Це 

відповідає збільшенню місткості жорстких дисків у тисячі раз. Для 

двобітного приладу вчені розробили процедури запису і зчитування 

інформації за допомогою скануючого тунельного мікроскопа. Технологія 

ще далека від реального застосування, але вона показує, що досягнення 

межі щільності запису інформації можливе. 

На поверхні магній оксиду (MgO), гольмій (Ho) зазнає магнітної 

анізотропії – вона призводить до того, що в атома є два стійких магнітних 

стани, які визначаються орієнтацією його сумарного спіну. Щоб перейти з 

одного стану в інший атому потрібно подолати енергетичний бар’єр. Чим 

нижча температура середовища, тим менш імовірний цей перехід. 

Відповідно цим двом стійким станам і приписуються значення «нуля» та 

«одиниці». 

Щоби перевірити, чи не вносить сама консоль перешкод у роботу 

пристрою та оцінити «час життя» записаної інформації, фізики 

використали недавно розроблений ними метод моніторингу магнітних 

полів. Для цього поруч з атомами гольмію (Ho) вчені помістили атом заліза 

(Fe), що послужив детектором. Магнітне поле атома гольмію викликало 

невеликі зміни в електронній оболонці заліза (відбувалося розчеплення 

рівнів), які автори фіксували за допомогою спектроскопічних технік. 

Виявилось, що інформація зберігалась без змін протягом більше ніж п’ять 

годин. При збільшенні температури до 4,3 Кельвіна раптова зміна стану 

відбулася через півтори години після запису. 

Це не перший приклад використання для запису одиничних атомів. У 

2016 році голландські вчені навчились кодувати інформацію за допомогою 

положення одиничних атомів хлору (Cl) на монокристалі міді (Cu). Автори 

продемонстрували елемент пам’яті об’ємом в один кілобіт (кбіт) і навіть 
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записали в нього фрагменти тексту лекції Річарда Фейнмана «Там внизу 

багато місця» та «Походження видів» Чарльза Дарвіна. 

Гранична щільність запису інформації дозволяє розмістити по 

одному біту інформації в один атом, який знаходиться на поверхні 

накопичувача (носія). Якщо взяти, наприклад, поверхню монокристалу 

заліза (Fe) та записати інформацію на ній, то в одному квадратному 

сантиметрі поміститься близько 10 петабайтів даних (петабайт - 10
15

байт, 

1байт=8біт). 

Для збільшення щільності запису інформації потрібно шукати нові 

можливості, які на нашу думку, пов’язані з отриманням нових магнітних 

носіїв і звісно ж розробки нових способів нанозапису. Також 

перспективним, може бути й використання інших методів запису 

інформації. 

 

Список використаних джерел 

1. http://www.nature.com/nature/journal/v543/n7644/full/nature21371.html 

2. https://texnomaniya.ru/magnitnaya-zapis-informacii-dostigla-predelnoiy-

plotnosti 
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студент спеціальності «Фізика», 
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Науковий керівник: 

асистент кафедри експериментальної і теоретичної фізики та астрономії 

Мозгова А.М. 

 

ФІЗИЧНІ ПОТРЕБИ КОЛОНІСТІВ ДЛЯ ЖИТТЯ  

НА ІНШИХ ПЛАНЕТАХ 

 

Анотація. Дана робота присвячена опису найбільш можливих варіантів 

забезпечення головних потреб колоністів для життя на інших планетах. Розглядаються 

ключові споруди для розвитку та налаштування постійного забезпечення необхідними 

ресурсами. У роботі розповідається про деякі плани відносно колонізації космосу, 

зокрема місію на Марс та її основні завдання. 

Ключові слова: колонізація, потреби колоністів, космос, Червона планета, 

Марс. 

 

Abstract. This arcticle is devoted to the description of the most possible variants of 

providing the basic needs of colonists for life on other planets. The key building blocks for 

developing and configuring permanent resources with the necessary resources are considered. 

The paper describes some plans for colonizing space, in particular the mission on Mars and its 

main tasks. 

Key words: colonization, needs of colonists, space, red planet, mars. 

 

Уже сьогодні розвиток людського технологічного суспільства 

невпинно зростає. А вже завтра ми будемо спостерігати за тим, як людина 

колонізує інші планети, зокрема, у найближчому майбутньому, Марс. 

Ми живемо на планеті, на якій достатньо ресурсів для нашого 

існування, принаймні так було ще до недавнього часу. Однак, коли настане 

момент ступити на інші планети, чи будуть вони так само "добрі" до нас як 

Земля? Звісно ж ні. Земля – унікальна планета.Умови, подібні до земних, 

на сьогоднішній ще не були знайдені або остаточно підтверджені на інших 

планетах як нашої Сонячної системи, так і нашої Галактики. А це означає, 

що колоністам доведеться пристосовуватись. 

Варто виділити наступні життєво необхідні умови: наявність кисню, 

води, їжі, енергії, медикаментів, компонентів для механізмів, які будуть 

зношуватись, засобів та матеріалів для будівництва житла, будівель 
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спеціального призначення тощо. Проаналізуємо значущість перерахованих 

вище умов для життя людей в колоніях на прикладі Марса та можливість 

їхньої забезпечення. 

Кисень можна добувати різними способами. Одним з перспективних 

методів на даний момент є добування кисню з використанням 

електричного струму для створення плазми вуглекислого газу, якого на 

Марсі більше ніж 95%. Причому, розділяючи вуглекислий газ, можна 

отримати як кисень, так і оксид вуглецю. Останній можна використовувати 

як паливо для газових станцій, а також для отримання додаткових запасів 

енергії [1-2].  

Для людей і вирощування рослин необхідною є вода Для її 

добування потрібне спорудження екстракторів, насосів та водонапірних 

веж.  

Гідропоніка та теплиці – хороший варіант для вирощування овочів та 

фруктів, які можна буде використовувати в їжу, соєвих замінників для 

більш повноцінного харчування, рослин з лікувальними властивостями 

тощо.  

Для постійного забезпечення колонії електроенергією важливим 

буде будівництво сонячних та вітрових електростанцій, колекторів-

акумуляторів для зберігання енергії.  

Одним із найважливіших будівельних ресурсів на Червоній планеті 

можуть стати біополімери. Адже їхні фізичні характеристики повністю 

підходять потребам людини. Однак потрібні будуть ще і металеві 

конструкції, які зможуть підвищити безпечність побудованих споруд та їх 

компонентів. Саме тому важливим етапом розбудови повноцінної колонії 

стане спорудження шахт для видобування руди та подальшого 

перероблювання її у метали. На цих двох матеріалах можна закласти 

основи успішної колонії, виробництва новітніх технологічних досягнень 

для покращення умов існування колоністів.  

Переглянувши усі основні потреби колоністів, варто згадати також і 

про найближчі плани стосовно «підкорення космосу». Серед них – 

колонізація Марса. 

Місії на Червону планету тривають уже не перший рік. Однак ще 

ніколи люди не були настільки близько до його колонізації як зараз.  Адже 

уже через кілька років – за допомогою ракети BFR Ілона Маска перші 

люди зможуть ступити на поверхню Марса уже 2022 року. 
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Серед основних завдань місії, окрім очевидного завдання колонізації, 

виділяють наступні: остаточне визначення, чи підтримувалось на Марсі 

коли-небудь життя; краще зрозуміти процеси та історію клімату планети; 

розуміння походження та еволюції Марса як геологічної системи; краще 

вивчення людини в іншій екосистемі [3]. 

Для того, щоб полегшити майбутню місію, перед нею планується 

відправлення MOXIE – робота-марсохода для вироблення оксигену з 

марсіанської карбон-діоксидної атмосфери за допомогою спеціально 

розробленої технології [1]. 

Вдала реалізація вище сказаного сприятиме тому, що наша перша 

спроба колонізувати іншу планету та побудувати собі новий дім може бути 

успішною, хоча ще немало труднощів потрібно для цього подолати. 

Разом з цим будуть виконані також і завдання, які поставлені перед 

«першими колоністами космосу». Це наблизить нас не тільки до 

становлення справжньої космічної цивілізації, а й до розуміння природи 

самої людини, до нашого самопізнання. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Електронний ресурс // http://mars.nasa.gov/mars2020/mission/instruments/moxie/ 
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3. Електронний ресурс // http://mars.nasa.gov/#red_planet/1 
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АКУСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАПОВНЕНИХ ПОЛІМЕРІВ І 

МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Анотація. В статті проаналізовано ехо-імпульсний, імпульсно-фазовий та 

водоімерсійний методи дослідження акустичних властвостей твердих тіл. Також, 

розглянуто особливості обрахунку акустичних параметрів для дослідження вибраного 

зразка. 

Ключові слова: акустичні властивості, ультразвук, полімерний композиційний 

матеріал, пентапласт, йодид срібла. 

 

Акустичні властивості визначають здатність полімерного 

композиційного матеріалу до перенесення і поглинання енергії 

ультразвукових коливань (понад 20 000 Гц). 

Акустичні властивості полімерів характеризуються наступними 

параметрами: 

 Швидкість поширення ультразвукових коливань в середовищі (у 

зразку); 

 Коефіцієнт поглинання ультразвукових коливань. 

 

В якості зразка для дослідження акустичних властивостей 

використали полімерний композиційний матеріал на основі пентапласту та 

дисперсного наповнювача йодиду срібла. [1-2] 

Пентапласт (пентон, полі-3,3-біс[хлорметил]оксациклобутан) – 

безбарвний термопластичний лінійний полімер. Його формула має вигляд: 
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Пентапласт стійкий до дії розчинників, а також характеризується 

високою теплостійкістю. Має високу хімічну стійкість та стійкий до дії 

концентрованих мінеральних кислот при нагріванні до 100°С.  

Наповнювач AgI – світло-жовта кристалічна речовина із деяким 

зеленуватим відтінком, яка погано розчиняється у воді. Помітно 

розчиняється в концентрованих розчинах йодидів лужних металів, 

особливо при нагріванні. 

Йодид срібла можна отримати з розчину нітрату срібла при додаванні 

йодиду калію при кімнатній температурі:  

 

AgNO₃ + KI → AgI ↓ + KNO₃ 

 

Дану речовину можете побачити у вигляді порошку та розчину: 

 

Йодид срібла AgI – типовий представник твердих електролітів. Цей 

клас речовин має ряд унікальних властивостей: в більшості – це 

діелектрики, при нагріванні яких до температур, значно нижчих від 

температур плавлення, стрибкоподібно (на 2 – 5 порядків) збільшується їх 

електропровідність за механізмом іонної провідності. 

Дослідження акустичних властивостей наповнених полімерів можна 

проводити наступними методами [3]: 

1) Ехо – імпульсний метод, 

2) Імпульсно – фазовий метод, 

3) Водоімерсійний метод.  

Розглянемо відповідні методи: 
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1. Ехо – імпульсний метод 

 
 

Генератор імпульсів збудження (1) подає електромагнітні імпульси на 

випромінювач ультразвукових коливань (2), що працює за принципом 

прямого п’єзоефекту. Ультразвуковий імпульс, збуджений 

випромінювачем, поширюється у зразку (3) досліджуваного матеріалу, 

відбивається від задньої грані зразка і знову потрапляє на випромінювач, 

який, працюючи тепер як приймач на принципі зворотного п’єзоефекту, 

перетворює механічний імпульс в електромагнітний. Далі сигнал 

потрапляє на попередній підсилювач (4) та на індикаторний блок (5), 

відповідно і на обчислювальний блок (6). На екрані індикаторного блоку 

(5) спостерігається серія відбитих ехо-імпульсів: 

 
 

Якщо t – час пробігу відстані 2h, де h – товщина досліджуваного 

зразка, то швидкість звуку визначається співвідношенням:  

𝑣 =
2ℎ

𝑡
 

Характер затухання ехо-імпульсів несе інформацію про коефіцієнт 

поглинання: 

, 0AA  e
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де А – амплітуда на відстані х від джерела; A0 – амплітуда при х=0; 

α – коефіцієнт поглинання; x – відстань, яку пройшла ультразвукова хвиля 

у середовищі. 

 

2. Імпульсно – фазовий метод 

 

Генератор імпульсів збудження (1) подає електромагнітні імпульси на 

випромінювач (2), що працює на принципі прямого п’єзоефекту. 

Ультразвукові імпульси, збуджені джерелом (2), поширюються у зразок (3) 

досліджуваного матеріалу (3) і приймаються приймачем (4), що працює за 

принципом зворотного п’єзоефекту. Він перетворює ультразвуковий 

імпульс у електромагнітний. На підсилювач (5) подається імпульс 

збудження від генератора (1) та імпульс, що пройшов через зразок. Потім 

від підсилювача підводиться до індикаторного блоку (6) і 

обчислювального блоку (7).  

 

 
 

Картина імпульсів на екрані індикаторного блоку  показана у вигляді: 
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В даному випадку імпульс А відповідає моменту збудження, а імпульс 

Б – моменту приймання імпульсу приймачем. Тоді швидкість поширення 

ультразвуку в досліджуваному матеріалі визначається співвідношенням: 

𝑣 =
ℎ

𝑡
 , 

 

де h – товщина зразка , t – часова відстань між імпульсами А та Б. 

 

Використовується, якщо зразок значно поглинає ультразвук. 

При вимірюваннях ехо-імпульсним та імпульсно-фазовим методами 

звуковий контакт забезпечується за допомогою спеціальних контактних 

мастил, якими змащується поверхня зразка, випромінювача та джерела 

звуку. 

 

 

 

3. Водоімерсійний метод  
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Цей метод схожий на ехо-імпульсний. Різниця полягає в тому, що 

простір між випромінювачем (2) і зразком (3) заповнений рідиною, яка 

виконує роль контактної рідини. Картина імпульсів, що виникають у 

даному випадку, показана в такому вигляді: 

 

 
 

Тоді швидкість поширення ультразвуку визначається: 

𝑣 =
2ℎ

𝑡
 , 

 де h – товщина зразка, t – часова відстань між імпульсами. 

 

Використовується, щоб покращити контакт між схемами для кращого 

проходження звуку через зразок. 

 

Сутність будь-якого імпульсного методу вимірювання коефіцієнта 

поглинання ультразвуку полягає в порівнянні амплітуд імпульсів, що 

пройшли в досліджуваному зразку різний акустичний 

шлях, і в обчисленні  за формулою: 

α =
1

X
ln

A

A0
 

Вимірювання швидкості ультразвуку зводиться до вимірювання часу 

пробігу акустичного імпульсу в досліджуваному зразку і вимірюванню 

довжини акустичного шляху. [4] 

Отже, ми розглянули декілька методів дослідження акустичних 

властивостей. Кожен з них має свої недоліки і свої переваги в залежності 

від технічного завдання. Розглянуті методи дозволять нам оцінити 

акустичні властивості полімерного композиційного матеріалу на основі 
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пентапласту та йодиду срібла і оцінити перспективи його практичного 

використання. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ НАПОВНЕНИХ ПОЛІМЕРІВ ЗА ТИПОМ 

НАПОВНЮВАЧА 

 

Анотація. Стаття містить відомості про різноманніття наповнювачів для 

композиційних полімерних матеріалів: газоподібні, рідкі, тверді порошкоподібні і 

волокнисті речовини. Розкриваються  властивості деяких наповнювачів. Надається 

таблиця властивостей дисперсних наповнювачів для полімерів. Наводиться 

співвідношення ефективності застосування волокон в пластиках від  довжини 

наповнювача. 

Ключові слова: полімерні матеріали, наповнені полімери, наповнювач, ступінь 

дисперсності наповнювача, властивості наповнювача, волокно. 

 

Abstract. The article contains information on the variability of fillers for composite 

polymer materials: gaseous, liquid, solid powder and fibrous matter. The properties of some 

fillers are revealed. The table of properties of disperse fillers for polymers is given. The 

relation of efficiency of application of fibers in plastics from the length of the filler is give 

Key words: polymer materials, filled polymers, filler, degree of dispersion of the filler, 

properties of the filler, fiber. 

 

Полімерні матеріали являють собою складні системи, з яких можна 

виділити ряд важливих підсистем (решітка, атом, атомні групи, 

макромолекули та інші) [1, С.3]. Всі ці підсистеми пов’язані між собою і на 

зовнішній вплив реагують різними властивостями. 

Для того, щоб надати полімерним матеріалам необхідні технологічні 

та експлуатаційні властивості, в них часто вводять наповнювачі. Вони 

рівномірно розподіляються по об’єму полімерної матриці і утворюється 

система, в якій полімер є дисперсним середовищем, а частинки 

наповнювача – дисперсною фазою [2, C.425]. 

Завдяки високорозвиненій поверхні дисперсної фази на ній 

протікають всі специфічні фізико-хімічні процеси, характерні для 

колоїдних систем. Особливо велике значення наповнення має при 

отриманні гуми на основі каучуків які не кристалізуються, вони 
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характеризуються низьким рівнем міжмолекулярної взаємодії, а також 

композитів на основі термореактивних полімерів, при твердненні яких 

спостерігається значне стиснення. 

Властивості наповнених полімерних композитів багато в чому 

визначаються степенем дисперсності наповнювача, взаємодією на поверхні 

розподілу фаз і т.д. Як правило, чим вищий ступінь дисперсності, сильніша 

міжмолекулярна взаємодія на поверхні контакту, тим ефективніший вплив 

наповнювача на властивості полімера. В якості наповнювачів в залежності 

від призначення готових виробів застосовують газоподібні, рідкі, тверді 

порошкоподібні і волокнисті речовини. 

До ідеального наповнювача пред'являються особливі вимоги, які дуже 

важко поєднувати в одному наповнювачі: висока міцність, високий рівень 

фізико-механічних властивостей, низьке водопоглинання, хороша 

змочуваність, відсутність шкідливих домішок, низька вартість, висока 

хімічна стійкість і термостійкість, негорючість, доступність надання 

заданої форми і розмірів частинок, належне диспергування. Наповнювачі 

повинні добре поєднуватися з полімером або диспергувати в ньому з 

утворенням однорідної композиції. Вони не повинні змінювати свої 

властивості при зберіганні, переробці та експлуатації. 

Для досягнення необхідних властивостей полімера можуть 

застосовуватися одночасно кілька різних наповнювачів. Часто вводяться 

наповнювачі різних форм і складів. Підбором відповідних наповнювачів 

можна регулювати хімічну стійкість, теплостійкість, теплопровідність, 

електропровідність, густина та інші характеристики. 

В залежності від типу полімерної матриці розрізняють наповнені 

реактопласти, термопласти і каучуки. В залежності від типу наповнювача 

наповнені полімери поділяють на дисперсно-наповнені пластики 

(наповнювач  - дисперсні частинки різноманітної форми, в тому числі і 

подрібнене волокно), армовані пластики (містять зміцнюючий наповнювач 

неперервної волокнистої структури), газонаповнені пластмаси, масло-

наповнені каучуки; за природою наповнювача ноповнені полімери 

підрозподіляють на азбопластики (наповнювач азбест), графіто-пласти 

(графіт), деревні шаруваті пластики (деревний шпон), склопластики 

(скловолокно), вуглепластики (вуглецеве волокно), органопластики 

(хімічні волокна), боро-пластики (борне волокно) та інші, а також на 
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гібридні, або поліволокнисті пластики (наповнювач – комбінація 

різноманітних волокон). 

Властивості наповнених полімерів визначаються властивостями 

полімерної матриці і наповнювача, їх співвідношенням, характером 

розподілу наповнювача в матриці, природою взаємозв’язків на межі 

розподілу полімер – наповнювач. Покращуючи кількісну характеристику 

композиції, наповнювач може одночасно погіршувати інші його 

властивості [3, C.81]. Наприклад, більшість видів технічного вуглецю 

підвищують не тільки міцність, але й модуль пружності (жорсткості) 

резини, а останнє в більшості випадків небажано. Тому в кожному 

конкретному випадку при підборі типу, концентрації і способу поверхневої 

модифікації наповнювача необхідно ретельно збалансувати ефекти, 

обумовлені присутністю в складі наповнених полімерів наповнювача (як і 

інших компонентів). 

Частіше всього для отримання наповнених полімерів застосовують 

тверді наповнювачі: тонкодисперсні з частинками зернистої (технічний 

вуглець, деревна мука, 𝑆𝑖𝑂2, крейда та ніші) або пластичної (тальк, слюда, 

графіт, каолін та інші) форми, а також різноманітні волокнисті матеріали в 

вигляді ниток, пасом, джгутів. 

Дисперсні наповнювачі - найпоширеніший вид наповнювачів 

полімерно композитних матеріалів в якості яких виступають різноманітні 

речовини органічної і неорганічної природи. Одним з основних призначень 

дисперсних наповнювачів є зниження вартості композицій. В основному 

це порошкоподібні речовини з різним розміром частинок - від 2-10 до 200-

300 мкм. Зазвичай розмір частинок не перевищує 40 мкм, проте останнім 

часом використовуються частки розміром менше 1 мкм для створення 

нанокомпозитів. Зміст дисперсних наповнювачів в ПКМ змінюється в 

широких межах - від декількох відсотків до 70-80%. Такі полімерні 

композиційні матеріали, як правило, ізотропні, проте асиметрична форма 

частинок за умови помітної орієнтації в процесах переробки може 

призводити до виникнення деякої анізотропії властивостей - остання більш 

характерна для волокнистих наповнювачів. 

До числа найважливіших вимог, що пред'являються до дисперсних 

наповнювачів, відносяться здатність поєднуватися з полімером або 

диспергувати в ньому, хороша змочуваність розплавом або розчином 
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полімеру, відсутність схильності до агломерації частинок, однорідність їх 

розміру, а також низька вологість (як правило, необхідна сушка). 

Крім того, тип полімеру пред'являє також певні вимоги до 

наповнювача. Так, при наповненні реактопластів наповнювачі можуть 

надавати каталітичну дію на процес затвердіння полімеру, а при 

наповненні термопластів бажано, щоб частинки наповнювача мали 

шорстку поверхню для кращого зчеплення з матрицею. 

При використанні дисперсних наповнювачів і рубленого волокна 

основний спосіб виробництва наповнених полімерів – механічне 

змішування наповнювача з розплавом або розчином полімера, 

форполімера, олігомера або мономера. Неперервні волокнисті заготовки 

просочують полімерним сполучником. Для поліпшення просочування 

волокнистих наповнювачів сполучником, підвищення ступеню 

диспергування частинок наповнювача в матриці і збільшення міцності 

адгезійного контакту на межі розподілу фаз наповнювач – матриця 

використовують різноманітні методи модифікації поверхні наповнювачів, 

а також метод полімеризації на наповнювачах [4, C.346]. Газонаповнені 

матеріали отримують спіненням за допомогою спеціальних агентів 

(пороутворників) або механічним спіненням рідких композицій, наприклад 

латексів. Піниста структура полімерного матеріалу фіксується 

охолодженням композиції нижче температури склування полімера, 

ствердненням або вулканізацєю. Рідкі наповнювачі механічно емульгують 

в сполучному, останнє перетворення якого в матрицю наповненого 

полімера відбувається без руйнування першочергової структури емульсії. 

 

Таблиця «Властивості дисперсних наповнювачів для полімерів». 

Наповнювач 
Густина, 

кг/м
3
 

Модуль 

пружності, 

ГПа 

Коефіцієнт 

 Пуассона 
Температура, 

o
C 

 

Каолін 2600 - - 1000 (Tр)  

Тальк 2788 3,5 0,4 1500 (Tпл)  

Слюда 2834 0,25 0,25-0,35 1290 (Tр)  

Крейда 2600 6-9 0,8-3 920 (Tр)  

Кварц 2248 6,7-8 0,07-0,45 1600 (Tпл)  
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(скло) 

Барит 4480 5,9-6,1 0,25-0,32 1143 (Tр)  

Аеросіл 2350 6,5 0,15 1400 (Tпл)  

Азбест 

(хризатиловий) 

2100-

2800 
16 - 1110 (Tпл) 

 

Біла сажа 
2100-

2200 
4,5-5,5 0,3 1200 (Tпл) 

 

Технічний 

вуглець 
1820 - 0,35 

1000 

(застосування) 

 

Гідроксид 

алюмінію 

2420

0 
- - 420 (Tр) 

 

Рутил 
4200-

4300 
29 0,28 1980 (Tпл) 

 

Гіпс 2317 1,4 0,22-0,34 550 (Tр)  

Волокнисті наповнювачі серед всіх наповнювачів займають друге 

місце після дисперсних по частоті застосування. Вони застосовуються у 

вигляді ниток, джгутів, при створенні конструкційних, високоміцних і 

високомодульних полімерних композитів. Волокнисті наповнювачі 

отримують з металів (заліза, вольфраму, титану, молібдену), кварцу, 

базальту, кераміки. Найбільшим поширенням користуються скляні, 

вуглецеві, базальтові, борні і полімерні волокна діаметром 5-100 мкм, 

круглого і профільного перетинів. Також особливий інтерес представляють 

монокристалічні волокна (ниткоподібні кристали), отримані з металів, їх 

оксидів, карбідів, нітридів. Їх відмітною особливістю є виключно високий 

модуль пружності і міцність при розтягуванні. 

Ефективність застосування волокон в пластиці зростає зі збільшенням 

їх довжини. Існує поняття критичної довжини волокна 𝐿кр, до якої напруга, 

сприймається власне волокном в пластиці, зростає і при 𝐿 = 𝐿кр стає 

рівним міцності волокна. При руйнуванні пластика, наповненого волокном  

𝐿 < 𝐿кр спостерігається висмикування коротких волокон з полімерної 

матриці, тобто пластик руйнується по межі волокно - полімер. Волокна з 𝐿 

> 𝐿кр самі руйнуються і повністю реалізують всю міцність в полімерній 

матриці. Міцність полімеру, наповненого волокном 𝐿 > 𝐿кр значно більше, 
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ніж для волокон з 𝐿 < 𝐿кр. Критична довжина волокон в залежності від їх 

природи змінюється від 100 мкм (вуглецеве волокно) до 400 мкм (скляні 

волокна). 

Волокна довжиною 3-12 мм (короткі волокна) використовують для 

отримання конструкційних ливарних і екструзійних термопластичних 

матеріалів; довжиною від 15 до 70 мм (довгі волокна) - прес-матеріалів 

(волокнітах і преміксів на основі фенолоформальдегідних і поліефірних 

смол); безперервні волокна (𝐿 → ∞) використовують для створення 

високоміцних, високомодульних конструкційних полімерних композитних 

матеріалів. 

Залежно від співвідношення механічних властивостей полімерів і 

наповнювача, а також розміру волокон і характеру взаємодії полімера з 

наповнювачем - волокно може проявляти властивості як дисперсних, так і 

армуючих наповнювачів, які мають кращими міцнісними властивостями. 

Вміст волокнистих наповнювачів в термопластах становить зазвичай 15-

40%, в реактопластах - 30-80% від маси полімера. 
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО 

ПЕРЕТВОРЮВАЧА У СТАРШІЙ ШКОЛІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В КОЛИВАЛЬНОМУ КОНТУРІ 

 

Анотація. У статті розглядається питання використання аналого-цифрового 

перетворювача під час дослідження електромагнітних процесів у коливальному 

контурі. Наводяться переваги його використання у старшій школі.  

Ключові слова: аналого-цифровий перетворювач, електромагнітні коливання, 

коливальний контур.  

 

Abstract. The article deals with the use of an analog-digital converter during the study 

of electromagnetic processes in the oscillatory circuit. The advantages of using it in high 

school are given. 

Key words: analog-digital converter, electromagnetic oscillations, oscillatory circuit. 

 

Вивчаючи тему «Електричні коливальні процеси» у старшій школі, 

зазвичай, підчас демонстрацій та проведення лабораторних робіт, 

використовують аналогові прилади: стрілочні вольтметри, амперметри і 

осцилографи. Для наочності при демонстрації електромагнітних коливань 

з елементами R,L,C, за допомогою аналогових, досить інерційних, 

приладів потрібно збільшувати період та амплітуду коливань, що не 

завжди реально виконати. До того ж фіксувати покази приладів необхідно 

дуже уважно, швидко і через рівні проміжки часу, що також реально 

виконати досить складно, це й призводить до значних похибок під час 

обрахунку результатів. Можна скласти схему коливального контура для 

дослідження затухаючих коливань і, використовуючи осцилограф, 

спостерігати протягом декількох секунд графік цих коливань. 

Разом з тим, під час обробки експериментальних результатів в учнів 

виникає ряд проблем. Осцилограф не здатен протягом часу спостереження 

зберігати графік результатів, доводиться швидко вимірювати амплітуду 

коливань, що практично важко зробити і це призводить до значних 
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похибок. Період коливань також важко фіксувати з достатньою точністю. 

Отримані результати експерименту призводять, втакому випадку до 

значних похибок у розрахунку параметрів коливального контура, таких як: 

логарифмічний декремента затухання; коефіцієнт затухання коливань; 

хвильовий опір контура; затухання контура; добротність контура. 

Для підвищення якості процесу навчання важливим є використання 

комп’ютерної техніки з аналого-цифровими перетворювачами. Принцип 

роботи таких приладів грунтується на перетворенні сигналів датчиків 

вимірювання фізичних величин у цифрові дані та їх подальшій обробці. 

Сигнали від аналогових та цифрових датчиків підключених до відповідних 

входів аналого–цифрового перетворювача (АЦП), надсилаються до 

комп’ютера. Подальша обробка даних вібувається за допомогою 

відповідного програмного забезпечення. 

Використання АЦП надає ряд переваг. Оскільки за допомогою АЦП 

можна не тільки фіксувати значення фізичних параметрів з заданим 

інтервалом часу а й зберігати дані у вигляді таблиць та графіків 

електромагнітних коливань, що дає можливість обраховувати період і 

амплітуду в будь який час після проведення експерименту. Також є 

можливість конвертації отриманих результатів у формат сумісний з 

Exel [1]. 

 

Практичне застосування АЦП 

Вільні коливання 

Для отримання електромагнітних коливань у коливальному контурі 

складають електричне коло зображене на рис.1. Відповідно замість 

амперметра і вольтметра використовують датчики АЦП. Електричні 

коливання , які виникають у коливальному контурі після виведення його з 

стану рівноваги,  називаються вільними при активному опорі R=0. Щоб у 

коливальному контурі виникли вільні електромагнітні коливання  потрібно 

системі надати певної енергії,  для цього необхідно зарядити конденсатор, 

перекинувши перемикач К на контакт а. Після зарядки конденсатора 

перемикач К перемикають на контакт в і на котушку індуктивності.   
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Рис. 1 

Дослід 1: C=50 мкФ, L=0,134 Гн, R=0 

Дані отримані за допомогою АЦП: T=0,02 0,01 c, А1=27 0,5 мм,  

А2=12 0,5 мм 
 

 
Рис. 2 

Графік вільних коливань при C=50 мкФ, L=0,134 Гн 

 

Теоретично період вільних коливань можна обчислити за формулою 

Томсона: T=2п LC . Оскільки L, C відомі, то T=6,28*2,59*10
-3

=0.016 (с). 

Розрахункові дані співпадають із даними,  які отримані за допомогою 

АЦП. Знаючи період і амплітуди можна обрахувати інші фізичні 

параметри коливального контура: 

- логарифмічний декремента затухання: δ=ln 1

2

А

А
=ln

27

12
=0,8. 

де А1 і А2 – значення двох послідовних амплітуд; 

- коефіцієнт затухання коливань: β=
Т


=

0,811

0,02
=40,5(с

-1
). 

- хвильовий опір контура: ρ=
L

C
= 60,134 / 50 *10 =51,0 (Ом) 
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Рис. 3 

Дослід 2: C=50 мкФ, L=1,128 Гн, R=0 

Дані отримані за допомогою АЦП: T=0,02 0,01c, А1=29 0,5 мм,  

А2=11 0,5 мм 

Графік вільних коливань при C=50 мкФ, L=1,128 Гн 

 

Використаємо формулу T=2п LC  для обчислення періоду вільних 

коливань. 

T=6,28*7,09*10
-3

=0,04 (с).  

Розрахункові  дані не зовсім співпадають із даними  зафіксованими 

АЦП. Збільшення індуктивності призводить відповідно до збільшення 

активного  опору котушки, що не враховано, вважаючи, що активний опір 

відсутній. За відомими значеннями періоду і амплітуд можна обрахувати 

параметри коливального контура: 

- логарифмічний декремент затухання: δ=ln 1

2

А

А
=ln

29

11
=0,9; 

- коефіцієнт затухання коливань: β=δ/T=0,971/0,02=48,5с
-1

. 

- хвильовий опір контура: ρ=
L

C
= 61,128 / 50 *10 =150,2 Ом 

 

Затухаючі коливання 

У реальному коливальному контурі завжди є певні втрати енергії. 

Енергія втрачається на нагрівання провідників при проходженні струму, 

нагрівається діелектрик між обкладинками конденсатора, втрата енергії на 

випромінювання електромагнітних хвиль. Усі ці втрати енергії в 

коливальному контурі приймаються за активний опір. Тому 
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електромагнітні коливання у реальному контурі завжди є затухаючими. 

Електричне коло для досліджень таких коливань зображене на рис. 4.  

 
Рис. 4 

Дослід 1: C=50 мкФ, L=1,128 Гн, R=100 Ом 

Використаємо формулу для знаходження періоду затухаючих коливань  

2

2

2

1

4

T
R

LC L






. 

R, L, C відомі, 
4 4 4

6

6.28 6.28
0.049

1 10 1.77*10 0.19*10

56.4*10 5.09

T



  




(с) 

Дані отримані за допомогою АЦП: T=0,04 0,01 c, А1=8 0,5 мм, 

 А2=1 0,5 мм 

 

 
 

Графік вільних коливань при C=50 мкФ, L=1,128 Гн, R=100 Ом 

Рис. 5 

За виміряними значеннями періоду і амплітуди можна обрахувати 

параметри коливального контура: 

- логарифмічний декремент затухання, δ = ln
𝐴1

𝐴2
=2,1; 
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- коефіцієнт затухання коливань, β= 
T


=52,0 с

-1
; 

- активний опір контура, R=2βL=117.3 Ом ; 

- хвильовий опір контура, ρ =
L

C
=√

1,128

50*10−6
=140,0 Ом; 

- затухання контура, d =
R


=

117,3

140
= 0,8; 

- добротність контура, Q
R


 =.

140

117,3
= 1,2. 

Порівнюючи обчислені з експерементальними результатими, можна 

дійти висновку, що є певні розбіжності, обумовлені втратами енергії у 

коливальному контурі.  

 Дослід 2: C=50 мкФ, L=0,524 Гн, R=50 Ом 

Період затухаючих коливань 
2

2

2

1

4

T
R

LC L






=
6,28

√
1

28∗10−6−
0,25∗104

1,08

= 0,035 (с) 

Дані отримані за допомогою АЦП: T=0,03 0,01 c, А1=23 0,5 мм,  

А2=4 0,5 мм 

 
Рис. 6 

Графік затухаючих коливань C=50 мкФ, L=0,524 Гн, R=50 Ом 

 

Обрахуємо параметри коливального контура: 

- логарифмічний декремента затухання, δ = ln
𝐴1

𝐴2
=1,9; 

- коефіцієнта затухання коливань, β= 
T


=62.3 с

-1
; 

- активний опір контура, R=2βL=65.3 Ом ; 

- хвильовий опір контура,  ρ =
L

C
=

6

0,524
100

50*10
 Ом; 
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- затухання контура, d =
R


=

62,29

100
= 0,6; 

добротність контура, Q
R


 =

100
1.6

62,29
 . 

Використання АЦП при вивченні електричних коливань у старшій 

школі є доцільним, оскільки учні вже здатні розуміти принцип дії АЦП, а в 

основній школі, на наш погляд, ще зарано. У 7-9 класах учні лише 

знайомляться з основами фізики і пояснення складних процесів в АЦП не 

для всіх може бути доступним. Учні старших класів вже мають необхідний 

обсяг знань і саме тоді можна продемонструвати легкість і якість 

використання АЦП під час проведення лабораторних робіт. АЦП можна 

використовувати не лише при вивченні розділів електрики, а й під час 

вивчення теорії або проведення лабораторних робіт з інших розділів 

фізики, наприклад, механіки.[2] 
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ТЕОРІЯ СТРУН – СПРОБА ПОЯСНИТИ БУДОВУ СВІТУ 

 

Анотація. Стаття розкриває зміст поняття складу матерії, на основі теорії струн:  

пошук ученими неподільної частинки, фінальної  точки, яка вже не має подільності. У 

статі звернена увага на те, що в середині самої маленької точки може перебувати 

енергетична структура, яка вібрує, як струна, але поширюється не хвилею, а як 

частинка. Залежно від частоти, частинки виходять різні. До цієї теорії  досі прикута 

особлива увага фізиків, оскільки вона дає всі шанси стати універсальною теорією 

будови Всесвіту. Автор підтримує існування цієї думки і вважає що,  можливо, на ній 

буде побудована майбутня теорія квантової гравітації. 

Ключові слова: теорія струн, СТВ, кварк, електрон, атом, квантова механіка. 

 

Abstract. The article reveals the content of the notion of the composition of matter, on 

the basis of the theory of strings: the search for scientists of an indivisible particle, the final 

point, which no longer has divisibility. In the article attention is drawn to the fact that in the 

middle of the smallest point there may be an energy structure that vibrates like a string, but 

does not spread like a wave, but as a particle. Depending on the frequency, the particles are 

different. This theory still pays special attention to physicists, because it gives all the chances 

to become a universal theory of the structure of the universe. The author maintains the 

existence of this idea and believes that perhaps it will be based on the future theory of 

quantum gravity. 

Key words: string theory, STV, quark, electron, atom, quantum mechanics. 

 

Фізики завжди займалися проблемами, які можна сформулювати у 

формі одного єдиного питання: як влаштований світ? Вони з'ясували, що 

він чотиривимірний:  є простір, є час. Також з'ясували, що опис всього 

різноманіття явищ, про які ми знаємо, можна описувати за допомогою 

полів.  Наприкінці 60 на початку 70 років минулого століття  була 

запропоновано нова теорія, яка отримала  назву «Теорія струн».  Одним із 

початківців цієї теорії був італійський фізик-теоретик  Габріель Венеціано. 

Його теорія отримала популярність серед науковців і до неї приєдналися 

багато фізиків-теоретиків з усього світу такі як: американський фізик-
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теоретик Брайян Грінн , американський фізик  Мітіо Кайку і китайсько-

американський математик Шинтан Яу.   

Теорія струн – це досить нова і цікава теорія, яка дає можливість 

описати або наблизитися до істини: з чого ж насправді складається 

матерія. Ще зі шкільного курсу відомо,  що молекула складається з атомів, 

атоми - з електронів, нейтронів і протонів, протони - з кварків. Однак все 

це означає, що десь має бути неподільна частинка, фінальна точка, яка вже 

не має подільності. Теорія струн висуває гіпотезу про те, що, можливо, це 

не частинка. Усередині самої маленької точки може перебувати 

енергетична структура, яка вібрує, як струна, але поширюється не хвилею, 

а як частинка. Залежно від частоти, частинки виходять різні.[1] 

Візьмемо   будь яку матерію –  руду, брилу чи лід і почнемо її ділити 

навпіл, ще раз навпіл і так багато разів. Так можна уявити матерію, яка б 

постійно ділилася на все менші складові. Приблизно 3 тисячі років тому 

вчені стародавньої Греції сформулювали проблему для визначення 

найменшої неподільної частинки. Після довгих досліджень вченими було 

визначена остання неподільна частинка і отримала назву – атом. 

Незабаром виявили, що і сам атом складається із менших частинок – 

протонів і нейтронів. Але і це не було відповіддю на питання стародавніх 

греків про найменшу неподільну частинку, бо в середині XX століття було 

відкрито, що протони і нейтрони складаються із кварків. 

Ньютонівська фізика, у свій час була підтверджена найновішими 

експериментами, уявляла електрони і кварки, як крапки. Отже, вони і мали 

бути найменшими неподільними частинками. Але це виявилося не так, 

саме тут і з’являється теорія струн. 

Теорія струн передбачає, що електрони і кварки не є частинками з 

нульовою протяжністю. Звичайна модель частинки як крапки, відповідно 

до теорії струн, є наближенням до досконалого уявлення, в якому кожна 

частинка, насправді, є найдрібнішою вібруючою ниткою енергії, названою 

струною. Ці нитки вібруючої енергії уявляються такими, що не мають 

товщини, лише довжину, так що струни є одновимірними. Крім того, 

оскільки струни настільки малі, в декілька сотень мільярдів  разів менші 

атомного ядра (10
-33

 метра), вони здаються крапками навіть тоді, коли 

досліджуються на найдосконаліших атомних прискорювачах. Оскільки 

розуміння теорії струн не точне, ніхто не знає з упевненістю, чи є струни 

по-справжньому останньою складовою подільності речовини, або вони 
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самі можуть бути складені з ще менших частинок. Припустимо, що струни 

є найбільш елементарними цеглинами у будові  Всесвіту.[2] 

Вченими-фізиками запроваджено багато нових ідей: 

1. Поєднання гравітації і квантової  механіки, бо ці складові є 

невід’ємним принципом будови всесвіту 

2. Протягом минулого століття фізики показали існування  багатьох 

концепцій, багато із них були перевірені експериментально для більш 

чіткого розуміння про Всесвіт. До яких належать – спін, існування 

частинок матерії і частинок-переносників взаємодії, принцип 

еквівалентності.  

3. Відсутність вільних параметрів наявних в стандартній моделі, які б 

слугували узгодженням теоретичних відомостей з експериментом. 

Перед розробкою теорії струн були невдалі спроби поєднати 

гравітацію і квантову механіку. Однак головна властивість теорії струн 

була в тому, що ця теорія розглядала точкову частинку, яка не мала масу, а 

лише просторову протяжність. [3]  

Ця різниця і відіграла головну роль для успішного розвитку теорії 

струн і дала можливість поєднати дві теорії: квантову механіку і 

гравітацію. Так ввівши обмеження на малі відстані, можна теоретично 

розрахувати наскільки малі стали тремтіння гравітаційного поля. В 

результаті вдалось уникнути конфлікту між квантовою механікою і СТВ. 

Отже,  теорія струн поєднала дві теорії в одну.   

Якби вченим ще вдалося перетворення струн в фізику низьких 

температур, то можна було б більш детально вивчити її фундаментальні 

частинки, їх властивості та взаємодію на прикладі вивчення енергетичного 

спектру. Розміри складових струн дуже малі, близько 10
-33 

см, тому 

експериментально дослідити їх поки неможливо. Але можна зробити 

припущення, що  кожна струна має свої розміри, амплітуду та частоту. 

Чим більша частота тим більша енергія згідно формули Е=mc
2
, і тим 

більша маса яку створює струна, що коливається.  

Дослідження струн у цій теорії можливі лише у розмірностях 

більших ніж простір Мінковського. Тому питання про простір і час 

залишається відкритим у теорії струн. Для опису макросвіту досить і 

чотири-вимірного простору, однак якщо потрібно дослідити простір 

взаємодії елементарних частинок, то потрібно використовувати простір 
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який має набагато більше розмірностей ніж чотири. Дослідити це є досить 

складно і тому експериментального підтвердження ще немає, вона є лише 

теорією без експериментального підтвердження.[6] 

У майбутньому теорія струн може стати, так званою, теорією 

«всього», над розробкою якої займався все своє життя Альбер Ейнштейн і 

вона зможе цілком описати будову і властивості Всесвіту.  
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКИ: ПРОВЕДЕННЯ «НАУКОВИХ 

ПІКНІКІВ «РАНДЕВУ З ФІЗИКОЮ»» 

 

Анотація. Дана стаття присвячена популяризації науки на фізико-

математичному факультеті Національного педагогічного університету імені Михайла 

Петровича Драгоманова. Студентами факультету були проведені ряд заходів для 

поляризації науки в 2017-2018 навчальних роках. Серед яких науково-популярний захід 

«Науковий пікнік «Рандеву з фізикою»» для студентів, та аналогічний захід під час 

зустрічі делегації Роттердамського університету прикладних наук (Нідерланди). 

Розглянуто загальний стан популяризації науки в Україні, необхідність її подальшого 

розвитку. 

Ключові слова: популяризація науки, НПУ імені М.П. Драгоманова, фізика, 

«Науковий пікнік», «Рандеву з фізикою». 

 

Abstract. This article is devoted to the popularization of science at the Faculty of 

Physics and Mathematics of the National Pedagogical Drahomanov. Students of the faculty 

held a number of activities for the polarization of science in 2017-2018 academic years. 

Among the science-popular event "Scientific Picnic" Rendezvous with Physics "" for 

students, and a similar event during the meeting of the delegation of the Rotterdam University 

of Applied Sciences (the Netherlands). The general state of popularization of science in 

Ukraine, necessity of its further development is considered. 

Key words: popularization of science, National Pedagogical Dragomanov University, 

Physics, "Scientific Picnic", "Rendezvous with Physics". 

 

Наука та її популяризація не перший рік займають найважливіший 

напрямок у більшості розвинених країн світу. Це обумовлено важливістю 

науки для кожної із галузей людської діяльності у промисловості, сфері 

обслуговувань чи навіть творчість. 

З метою популяризації науки все частіше проводяться різноманітні 

наукові заходи, серед яких і так звані «Наукові пікніки». Завдяки 

невимушеності, простоті розуміння, насиченості цікавими приладами 
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(виготовленими власноруч організаторами) та показами явищ - такі 

«пікніки» є перспективними для зацікавлення людей наукою. 

Популяризація науки на фізико-математичному факультеті 

Національного педагогічного університет імені М.П. Драгоманова в 

системі формування знань набуває все більшої ваги. Наукові досягнення в 

значній мірі визначають рейтинг країни у світовому співтоваристві. Для 

потужного економічного розвитку України, громадяни повинні бути 

обізнані з рівнем розвитку сучасної науки, знати яким чином влаштований 

оточуючий світ та постійно розширювати рівень знань про нього [1]. На 

жаль в Україні, на відміну від інших розвинутих країн, недостатньо 

проводиться популяризація науки, відсутні відповідні програми МОН, 

відсутня наукова журналістика, не створюються науково-популярні 

фільми, як колись, відомі у всьому радянському союзі, фільми 

«Киевнаучфильма». Однак освітянська громадськість останнім часом 

починає розуміти гостру необхідність такої діяльності. Завдяки 

благодійним громадським організаціям почали відбуватися заходи з 

популяризації науки, так звані «Наукові пікніки» у багатьох містах 

України. 

Студенти-фізики фізико-математичного факультету виявили 

ініціативу і також долучились до подібних заходів, провівши «Науковий 

пікнік» під назвою «Рандеву з фізикою». За підтримки керівництва 

університету, деканату і викладачів факультету, активною групою 

студентів було проведено ряд науково-популярних заходів у 2017 та 2018 

роках. Під час проведення кожного наступного «Наукового пікніка» 

кількість відвідувачів збільшувалась [2,3]. 

До нашого університету 22 травня 2018 року завітала делегація 

студентів (майбутніх вчителів фізики) та їх викладачів з Роттердамського 

університету прикладних наук (Нідерланди). Студенти і викладачі 

факультету провели екскурсію під час якої гості ознайомились з історією 

університету, видатними випускниками, почесними професорами й 

докторами. На кафедрі загальної  та прикладної фізики студенти 

ознайомились із фізичними навчальними та навчально-виховними 

лабораторіями. Студентам в лабораторії лекційного експерименту були 

проведені демонстрації окремих фізичних явищ. На завершення оглядової 

екскурсії студенти А. Дераженко, В. Розанович, С. Челнокова та В. Банак 

провели «Науковий пікнік «Рандеву з фізикою»» (науковий  керівник – 
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аспірант кафедри С. Пудченко). Студенти власноруч підготували і 

продемонстрували цікаві фізичні досліди з різних розділів фізики. Ці 

досліди викликали справжнє захоплення у гостей із Нідерландів та 

студентів нашого факультету. Науковий пікнік перейшов у дружнє, 

неформальне спілкування між студентами, які обмінювались враженнями 

щодо особливостей навчання, розваг, проведення наукових досліджень в 

обох університетах та перспективами спілкування у майбутньому [4]. 

Головною особливістю «Наукових пікніків» є те, що під час їх 

проведення демонструються експерименти з подальшим теоретичним 

обґрунтуванням, організатори розкривають таємниці науки та показують, 

що вона оточує нас, і все що навколо є елементом наукового дослідження. 

Наукове дослідження є цікавим і прийняти участь у ньому може кожен 

[5,6]. 

Саме ця особливість і покладена в основу справжньої науки та 

формування зачатків розповсюдження та популяризації науки як в Україні 

так і в інших країнах. А отже, «Науковий пікнік» - це не просто науково 

популярний захід, а місце, де кожен може приєднатися до цікавого та 

захоплюючого світу науки, що нас оточує. 

Висновок. Проведення науково-популярних заходів, підвищує 

рівень зацікавленості студентів з наукової діяльності. Подібні заходи у 

Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова 

надають студентам унікальний практичний досвід, який є одним з 

додаткових чинників у підготовці майбутніх кваліфікованих педагогів, що 

зможуть цікаво передати своїм учням засади наукового пізнання. Саме з 

цією метою у травні 2018 року у рамках заходів із святкування Дня науки у 

НПУ імені М.П. Драгоманова фізико-математичний факультет планує 

проведення «Наукового пікніка «Science is fun»» спільно із іншими 

факультетами. 
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