
16 травня 2015 року

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Харків, вул. Клочківська, 333 (м. Олексіївська)
http://hduht.edu.ua/

Екскурсія установками фізичних досліджень та студентською лабораторією::

 імпульсний ЯМР спектрограф;
 ЕПР спектрограф;
 сушарки зі змішаним теплопідведеннням;
 студентська лабораторія з електротехніки;

Екскурсію буде проводити Дьяков О.Г.  Вхід вільний по запису.
Вхід вільний, але реєстрація обов’язкова:

http://goo.gl/forms/tVk3T57M7K 
(посилання дублює qr-code)

Час початку екскурсії: 11:00 (зустріч біля входу).

Координатор екскурсії: Іштван Єгор, +38 (066) 383 78 80

http://hduht.edu.ua/
http://goo.gl/forms/tVk3T57M7K


16 травня 2015 року

Харківський літературний музей 

Харків, вул. Фрунзе, 6 (м. “Пушкінська” або “Архітектора Бекетова”) 
тел.: 706 25 79, (063) 238 70 15

Науково-популярні заходи пройдуть на літньому майданчику літмузею:

− знайомство з літньою програмою дитячої “Кімнати професора КрейзіФорда”, насиченої
науковими квестами, майстер-класами та лекціями. В програмі літа розглядаються наукові
відкриття та їх відображення у фантастичній літературі;

− фізичні демонстрації явищ електролізу та фіксування радіоактивного випромінювання від
молодшого наукового співробітника ФТІНТ НАН України ім. Б.І. Вєркіна.

Точний час проведення буде відомо за тиждень.

Координатор події: Ольга Черемська: +38 (063) 238 70 15



17 травня 2015 року

KhackerSpace

м. Харків, вул. Красіна, 4.
http://www.khackerspace.org/ 

1) Екскурсія простором Техно-винахідництва:
− знайомство з 3D принтерами (від моделювання до друку);
− заняття з виготовлення електричних плат (від старих до сучасних).

2) Дискусійний простір з теми: “АЦП, ЦАП — сучасні варіанти реалізації”.
Доповідач: Александр Семченков — учасник KhackerSpace, програміст та експериментатор, 
автор проекту RoboPlatform.

Точний час буде відомий пізніше. 

Координатор: Іштван Єгор, +38 (066) 383 78 80

http://www.khackerspace.org/p/blog-page_29.html


17 травня 2015 року

ФТІНТ НАН України ім. Б.І. Вєркіна
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна 

Національної академії наук України

м. Харків, Проспект Леніна, 47.
http://www.ilt.kharkov.ua/

Екскурсія по експериментальним установкам.

- відвідування азотного залу, в якому отримують рідкий азот для харківських лікарень та 
дослідницьких інститутів;

- знайомство з пристроєм колективного користування СКВІД-магнітометром MPMS-XL5 
(http://www.ilt.kharkov.ua/bvi/info/centers/skvid_magitometr/polozhenie_r.htm).

Також ближче до дати події стане відомо чи відвідаємо: 

- установку для отримання наднизьких температур;

-  лабораторію тепловізорів.

Дата уточнюється (з 17-го до 22-е травня). 

Координатор екскурсії: Пащенко Марія.
 Вхід за списком, тому реєстрація обов`язкова:

http://goo.gl/forms/Z5ClU7wELx 
(посилання дублює qr-code)

Із питаннями звертайтеся до Іштвана Єгора, +38 (066) 383 78 80

http://www.ilt.kharkov.ua/
http://goo.gl/forms/Z5ClU7wELx
http://www.ilt.kharkov.ua/bvi/info/centers/skvid_magitometr/polozhenie_r.htm


21 травня 2015 року, 

Місце проведення: НКЦ “INDIE”
м. Харків, вул. Чернишевська 4/6

https://www.facebook.com/groups/709400649134726/

18-30

Катерина Архіпова, науковий співробітник ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, із
лекцією “Мікрохвильова діелектрометрія крові у медичній діагностиці”

Лекцію буде присвячено проблемі ранньої діагностики серцево-судинних захворювань на 
клітинному рівні, ролі діелектричного вивчення біологічних об'єктів та результатам власних 
міждисциплінарних досліджень властивостей клітин крові  в умовах фізіологічної норми та 
серцево-судинних патологій.

Контактні особи:  координатор Вільного Університету Майдан Моніторинг, Оксана
Середкіна, +38 (067) 707–40–92,

xunmeya@gmail.com
Анастасія Скорик, +38 (093) 980–39–37,

seredkina.a  @gmail.com

mailto:xunmeya@gmail.com
mailto:xunmeya@gmail.com


23 травня 2015 року, 

Місце проведення: НКЦ “INDIE”
м. Харків, вул. Чернишевська 4/6

https://www.facebook.com/groups/709400649134726/

13-00

Кристина Милостна, науковий співробітник Радіоастрономічного Інституту НАН
України, із лекцією “Вражаюча планета”

Ми завжди прагнули досягти найвіддаленіших куточків Всесвіту, але існує дивовижна
планета – великий блакитний свiт, що зачаровує своєю красою та приховує безліч таємниць. 
Ця планета знаходиться зовсім поруч із нами, це наша власна планета Земля. І вивчати її – не 
менш захопливо, ніж дальній космос. 

Тетяна Рохманова, аспірант ІРЕ ім. О.Я. Усикова НАН України, із лекцією “Оптичні та
акустичні ілюзії”

Всі знають, що існує безліч візуальних ілюзій, але ви колись чули про ілюзії 
акустичні? Наш мозок може гратись із нами за допомогою нашого слуху. В цій лекції вас 
ознайомлять із основними акустичними ілюзіями, такими як Тон Шепарда, тритонний 
парадокс та інші. Так, фізика може бути не тільки складною, але й дуже веселою. Проте, 
акустичні ілюзії не можна пояснити самою тільки фізикою, тут вступають до гри також 
нейрофізіологія і психологія. 

Контактні особи:  координатор Вільного Університету Майдан Моніторинг, Оксана
Середкіна, +38 (067) 707–40–92,

xunmeya@gmail.com
Анастасія Скорик, +38 (093) 980–39–37,

seredkina.a  @gmail.com

mailto:xunmeya@gmail.com
mailto:xunmeya@gmail.com


24 травня 2015 року, 

Місце проведення: НКЦ “INDIE”
м. Харків, вул. Чернишевська 4/6

https://www.facebook.com/groups/709400649134726/

13-00

Сергій Єрін, науковий співробітник Радіоастрономічного Інституту НАН України, із
лекцією “Найбільші в світі радіотелескопи”

Лекція присвячена радіоастрономії, інструментам та методам дослідження, з точки 
зору інженера. В ній розповідатиметься про найбільші в світі радіотелескопи, про 
Український декаметровий телескоп УТР-2, а також про новий проект радіотелескопа ГУРТ, 
що наразі будується на теріторії радіоастрономічної обсерваторії ім. Брауде 
Радіоастрономічного інституту НАН України. Ви дізнаєтесь, які особливості мають різні 
радіодіапазони, чим відрізняються тарілки від антених решіток, і що таке інтерферометри. 
Мінімум формул та багато фотографій. 

Анастасія Скорик, аспірант Радіоастрономічного Інституту НАН України, із лекцією
“Які об’єкти вивчає радіоастрономія”

Радіоастрономія, як і будь-яка астрономія, вивчає космічні об’єкти: це все, що 
знаходиться за межами нашої власної планети. Але, вона має багато особливостей, 
використовує спеціальні прилади, радіотелескопи, та може спостерігати такі об’єкти, які не 
досяжні в інших діапазонах спостережень. Від іоносфери Землі до найвіддаленіших квазарів,
від екзопланет до космічного пилу. В лекції піде мова про об’єкти, що вивчає 
радіоастрономія та методи їхнього дослідження.

Контактні особи:  координатор Вільного Університету Майдан Моніторинг, Оксана
Середкіна, +38 (067) 707–40–92,

xunmeya@gmail.com
Анастасія Скорик, +38 (093) 980–39–37,

seredkina.a  @gmail.com

mailto:xunmeya@gmail.com
mailto:xunmeya@gmail.com

