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Події, хроніки

В. В. Круглова

Ми можемо все!

«Ура! Ура! Ура! У нас є своє видання! – раділи «малі каразінці»
після презентації першого номера альманаху «UNIVERSITATES.
Скарбниця інтелекту». – Тепер ми, як справжні науковці, писатимемо і друкуватимемо серйозні наукові статті, які читатиме
вся Україна».
І це правда. З-поміж тих хлопчиків і дівчаток, котрі навчаються в Малому каразінському університеті чи постійно
відвідують навчальний центр «ЛандауЦентр» ХНУ імені В. Н. Каразіна, є надзвичайно талановиті дітки, наша гордість уже сьогодні – майбутні фізики й археологи, програмісти й письменники, математики й біологи. Їхні роботи ми представлятимемо на сторінках «Скарбниці…» в рубриці «Наука молода». А значить, у вас, юні
Ландау, Мечникови, Багалії й Ляпунови, з’явилася своя трибуна, де ви виступатимете, доповідатимете, тож і надихатимете кожного, хто хоче бути
успішним. І це не тільки діти. Це й ми, дорослі, які разом
із вами вчитимемося бути корисними.
Не всім подобаються уроки в школі? О, це і в наш
час так було. А що як ми спробуємо створити такі
уроки, щоб вони зацікавили навіть тих учнів, які давно засумували і більше не хочуть учитися? Чом би
не спробувати? Треба придумати казково-наукових героїв, на кшталт фізика Гаврилка Потера чи хіміка Шкрека Всезеленого, що вестимуть заняття? Добре, зробимо.
Чи, може, якийсь супервражаючий дослід варто провести? Придумаймо його! Аби кожному учневі української школи було цікаво вчитися. Бо ж школяр знатиме:
завтра я можу стати учасником цілої наукової вистави,
а може, й головним героєм такого дійства. Це ж круто!
Ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Віль Савбанович Бакіров
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То що, є якісь ідеї? Пишіть нам у «Скарбницю…». Ми ж варті
того, аби нам завжди було весело і цікаво, чи не так?
А ще, збираючи альманах номер до номера, ви дізнаєтеся
більше про науку, про нові події й відкриття, а згодом зможете
створити у власній кімнаті невеличкий куточок захопливої науки,
міні-копію «ЛандауЦентру», з тих поробок, які для вас підготує
авторський колектив «Скарбниці…». Це буде не лише улюблений ігровий майданчик, куди можна запросити однокласника
чи сусіда, щоб побавитися й повчитися, а й привід пишатися тим,
що ти береш участь у модному квесті. Хто ж сьогодні не хоче бути
розумним і просунутим? Тільки не я, пам’ятаєте, як у казці?
Ми – талановиті, працьовиті,
допитливі, життєрадісні!
У першому номері альманаху ми запропонували кожному
створити флексор-калейдоскоп, досить незвичний цікавий многогранник (хто хоче розпочати створювати власну колекцію унікальних наукових поробок, заходьте на сайт «ЛандауЦентру» –
http://landaucentre.org/, скачуйте альманах, роздруковуйте його
і – ласкаво просимо у світ дивовижної науки). У наступних номерах будуть покрокові інструкції щодо того, як зробити маятник, чи
батарейки з овочів і фруктів, чи колекцію оптичних ілюзій, чи гербарій із рослин, що ростуть у парку біля будинку. Оце так радість!
Відкриваємо власний університет у себе вдома!
Ох, скільки цікавого ми напланували! І все це ми зробимо.
Бо ми – талановиті, працьовиті, допитливі, життєрадісні, а ще такі
симпатичні мешканці найкрасивішої планети нашого Всесвіту. Одним словом, земляни!
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В. В. Курільченко

Малий каразінський університет: підсумки – 2016
21 травня в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна багато неймовірних гостей, скрізь відчувається хвилювання, працюють у секціях серйозні юні дослідники, котрих підтримують наукові керівники і, звичайно, батьки, які пишаються своїми дітьми.

«Магічний куб»

«Усупереч закону Архімеда»
«Рефлекси і поведінка»

«Математика і шахи»

«Якби я був міністром освіти…»

«Що таке щастя?»
«Метал, що має пам’ять»
«Гармонія правильних

многогранників»

«Хімія страху»
«Піфагор і музика»

«Пристосованість дрозофіли залежно від типу харчування»
Це лише скромний перелік тем, що були представлені вихованцями
Малого каразінського університету на XV Підсумковій конференції.
Загалом 180 учасників підготували 135 робіт.
№2/2016
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Ось так ми святкували День науки і підбивали підсумки минулого навчального року.
Учасники та гості конференції побажали успішного виступу в Гонконгу Ользі Силіній
і Нго Нгок Тхай Шону, які представлятимуть Україну на 57-й Міжнародній математичній
олімпіаді.
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Ми добре попрацювали
в цьому навчальному році і заслужили канікули!

До зустрічі у вересні!
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В. І. Чеботарьов

Наукові пікніки в Харкові:
відгуки і враження
10 травня 2016 року в Харкові відбувся V науковий пікнік. Юні дослідники Малого каразінського університету гідно презентували свої напрацювання на цьому святі науки. Навчальний
рік для «малих каразінців» закінчився, проте навчання не припиняється. Тож із радістю спостерігаємо, як наші діти беруть участь у таких заходах.
Наукові пікніки – чудовий привід робити
щось разом. Узагалі пікніки стали родинним
святом. Батьки вихованців Малого каразінського дуже тішаться й пишаються тим, що допомагають своїм дітям під час їхнього спілкування з відвідувачами. Певно, таке родинне дозвілля – найкращий спосіб виховання.

Ось що про пікніки
кажуть учасники дійства.
Галина Годована,
викладач Малого каразінського університету

Наукові пікніки – свято науки. У Харкові вони відбуваються
вже вп’яте, і в них зовсім юні дослідники беруть участь нарівні
з дорослими експериментаторами. Учні Малого каразінського
університету нині серйозні, відчувають свою відповідальність
за успіх усього заходу. Сьогодні, як і завжди, вони виступають
на відмінно!
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Родина Камчатних

У Малому каразінському університеті Володимир вивчає математику. Сину цікаво, дуже
подобаються викладачі. Він бере участь в усіх
заходах. У МКУ хороший, дружний колектив.
Ми цілком задоволені.

Родина Роменських

Наш син Олександр займається авіамоделюванням. У Каразінському університеті він
вивчає фізику. Віра Федосіївна Коршак – чудовий викладач: так добре й зрозуміло пояснює
складні речі, тож Сашко серйозно й зацікавився
цією наукою. Це нас дуже тішить. Велика вдячність усім співробітникам Центру довузівської
освіти й усім педагогам.

Родина Акерманів
Наш син Лев не перший рік вивчає математику в Малому каразінському університеті. Це
вже друге покоління «малих каразінців» у нашій
сім’ї. Старша дочка після Малого каразінського
стала студенткою фізичного факультету нашого
університету. Сподіваємося, що Льова нас теж
не підведе. Ми всі підтримуємо сина, разом робимо моделі, готуємося до презентацій. У родині цілковита злагода в цьому питанні.
№2/2016
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Антоніна та Олексій Озацькі
Олексій вивчає математику в Малому університеті. Захопився дослідженнями. Ми беремо участь в усіх заходах і отримуємо неймовірне задоволення.

Родина Тимошенків
Тетяна й Віктор уже два роки є вихованцями
Малого університету. Дітям надзвичайно подобається. Тетянка вивчає хімію, біологію, фізику,
а Віктор – математику, фізику і мріє про хімію. Цього року вперше виступали на підсумковій конференції. Тепер із задоволенням беремо участь у науковому пікніку.

Семен та Ірина Соколови
Нам подобається брати участь у наукових
пікніках. Це територія великих можливостей для
розвитку дітей – як учасників, так і тих, хто приходить подивитися на роботи учнів Малого каразінського університету. Дякую викладачам за те,
що підготували наших дітей до такого заходу. Цей
досвід дуже корисний.
Ось такі вони, наукові пікніки. Чекаєш їх постійно, хочеш щось
цікавеньке підготувати. Але вже скоро, восени, ми знову вітатимемо харків’ян на черговому святі науки! Побачимось!
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Т. О. Валійова, Т. Б. Валійова

Мистецтво слухати й чути
Світ довкруж нас багатий і щедрий, і він своїми щедротами ділиться з нами – щохвилини, щосекунди, умійте тільки спіймати ці прекрасні миті, увібрати, зберегти в душі.
Озирніться навколо себе, придивіться, зосередьтесь…
Слухаючи, учіться чути, і вам відкриється довколишній світ із несподіваного боку.
Вслухайтесь: за вікном – шум дощу, трепетний шелест листя в парку … ранішній спів птахів (ви полюбляєте рано прокидатись?) … сонце обіймає вас теплим промінням… Цікаво: а троянда, що розбруньковується, також говорить? А небо? Та ж прийшло літо, і воно
сповіщає про це, дзвенить, вабить нас своєю дивовижною блакиттю. А легкі, повітряні,
грайливі хмаринки шепочуться про щось поміж собою? А з небом? Адже в природі все
взаємопов’язане, все живе, все дихає, не випадково ж із-під сокири, яку встромили в тіло
берези, порскає сік. Береза плаче…
Слухати й чути природу – велике мистецтво, що випрацьовується, воно не дається нам
у готовому вигляді.
Слухати й чути природу –
велике мистецтво,
що випрацьовується,
воно не дається нам
у готовому вигляді
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Ось так можна вчитися (і це також велике мистецтво, яке вимагає постійної роботи над собою!) слухати й чути своїх рідних, своїх учителів, своїх друзів, людей, з якими вас звели життєві
обставини. Учитися мистецтва спілкування.
Адже без спілкування, як без повітря, людина не може існувати. Здатність спілкуватися
дозволила людству досягти високих здобутків цивілізації, прорватися в космос, опуститися
на дно океану, прозирнути в надра землі. Спілкування дає можливість людині розкрити свої
почуття, переживання, розповісти про радості й печалі, про злети й падіння. Без спілкування
неможливе формування особистості людини, її виховання, розвиток інтелекту. Як важливо
чути на свою адресу: «Він володіє мистецтвом слова».
Слово СПІЛКУВАННЯ (як і СУСПІЛЬСТВО) споріднене зі словом СПІЛЬНИЙ.
І це не випадково. Що саме має бути «СПІЛЬНИМ» у спілкуванні?
Звичайно ж, зауважите ви, спільна потреба й зацікавленість у переданні та отриманні інформації; спільна тема розмови; спільна мова, з її системою звуків і знаків, з особливим «голосом», що дає змогу передати найтонші відтінки думок і почуттів людини.
Чи доводилось вам під час розмови промовляти фразу: «Я намагаюсь до тебе достукатись, а ти мене не чуєш!»
Слухати й чути – одне й те ж?
Виявляється, чути означає фізично сприймати звук, а слухати – це не просто спрямовувати слух на будь-що, а зосередитись
на сприйманні. Більшість людей, на думку вчених, не завжди вміють чути слова інших, особливо якщо ті не торкаються їх реальних інтересів. Дослідження свідчать, що вмінням вислухати співрозмовника спокійно й цілеспрямовано, вникати в сутність того,
про що говориться, володіє до 10 % людей.
«Існує лише один спосіб стати
гарним співрозмовником – уміти
слухати».
К. Морлi
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Чи спостерігали ви, як починаєте поводится під час розмови,
коли з будь-яких причин перестаєте «чути»?
Неважко помітити, що коли ми подумки не погоджуємось
із тим, хто говорить, то, як правило, перестаємо слухати й чекаємо своєї черги висловитися, добираємо докази й аргументи, готуємо достойну відповідь. А коли починаємо сперечатися, то захоплюємось обґрунтуванням своєї точки зору й також не чуємо
співбесідника, який змушений почасти перебивати нас фразою:
«Та вислухайте ж ви мене нарешті!»
«Навчись слухати, і ти зможеш мати
користь навіть із тих, хто говорить погано».
Плутарх
А між іншим, уміння слухати – це необхідна умова правильного розуміння позиції опонента, нехибної оцінки розбіжностей
із ним, запорука успішного ведення перемовин, бесіди, істотний
елемент культури ділового спілкування. Як зазначають психологи, слухання – це важкий труд, але й найцінніший дар, яким можна наділити іншого.
Чи доводилось вам бути свідком розмови людей, які не вміють
слухати одне одного?
Ви помітили, що спілкування перетворюється на якісь безглузді монологи, коли кожен, перебиваючи співрозмовника, говорить про своє, не беручи до уваги слів іншого.
Спробуйте у своєму класі або в бесіді з друзями записати
приклад такого «безглуздого» діалогу. І ви помітите, як часто полілог або діалог стає монологом.
Адже ще давньогрецький письменник й історик Плутарх
стверджував: «Навчись слухати, і ти зможеш мати користь навіть
із тих, хто говорить погано».

450

питань за день
ставить чотирирічний
малюк

7 000

слів (приблизно)
вимовляє за день
чоловік

20 000

слів (у середньому)
використовує
протягом дня жінка
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Амілія Кирилова, 9 клас

Що таке щастя?
Науковий керівник – Є. М. Звягін

Що таке щастя для кожного з нас? Це досить легке питання, і на нього може відповісти
будь-хто. Щастя – це стан людини, коли вона найбільш задоволена життям. Але це все –
порожні пишномовні слова. Що ж таке щастя насправді?
Виявляється, щастя – це хімічна реакція нашого організму, а точніше складний ланцюг
біохімічних процесів, який виникає завдяки спеціальним гормонам: ендорфінам, серотоніну, дофаміну. Без цих трьох «складників» наше «щастя» не буде повним.
Чим більше залози організму викидають у кров «гормонів щастя», тим
щасливіший їхній володар.
Перший «складник» щастя – серотонін (C10H12N2O, 5-гідрокситриптамін або 5-НТ) – один із основних нейромедіаторів*,
а також гормон, який часто називають «гормоном щастя» або
«гормоном гарного настрою» через те, що він сприяє емоційній стабільності й покращенню настрою. «Гормон щастя»
виробляється шишкоподібною залозою з незамінної амінокислоти триптофану (C11H12N2O2). За хімічною будовою
серотонін належить до біогенних амінів, класу триптамінів.
C10H12N2O – це тверда кристалічна речовина білого кольору; її молярна маса дорівнює 176 г/моль.
Ще одні «керманичі» щастя – ендорфіни – група поліпептидних хімічних сполук, які природним
чином утворюються в нейронах головного мозку
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з беталіпотрофіну. Ці біологічно активні сполуки (нейропептиди) мають здатність зменшувати біль (аналогічно до опіатів) і приводити людину до ейфорії, тому їх теж зараховують до «гормонів щастя» і називають «природними наркотиками».
Поєднуючись з особливими рецепторами, вони полегшують проведення нервового імпульсу, який «прагне» до центру задоволення, розташованого в мозку. Збудження цього нервового центру дає нам відчуття легкості, радості й бадьорості. Серед ендорфінів найбільш
активний бета-ендорфін (C158H251N39O46S), що є ендогенним
лігандом опіоїдних рецепторів.
Й останній «керманич» щастя – це дофамін (допамін,
C8H11NO2) – нейромедіатор, що виробляється в мозку людей
і тварин. Також цей гормон утворюється в мозковій речовині надниркових залоз та в інших тканинах (наприклад,
у нирках). За хімічною структурою дофамін належить до катехоламінів. C8H11NO2 – це тверда біла порошкоподібна речовина
з характерним запахом, молярна маса якого – 153 г/моль. Дофамін є одним із хімічних факторів внутрішнього підкріплення і служить важливою частиною «системи винагороди» мозку, оскільки
викликає почуття задоволення, тож впливає на процеси мотивації і навчання. Цікаво те, що вироблення допаміну починається
ще в процесі очікування задоволення.
2016 рік
Щороку

20 березня

світ відзначає
Міжнародний день щастя!
№2/2016
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Артем Горбань, 2 клас

РЕАКТИВНИЙ РУХ

Науковий керівник – О. Ю. Свистунов

Виявляється, польоти космічних ракет, реактивних снарядів і літаків, рух кальмарів і медуз у морській воді – усе це види того самого руху, який називається реактивним. Головною
особливістю реактивного руху є те, що для його здійснення не потрібна взаємодія тіла з довкіллям. Реактивний рух розуміють як рух тіла, що виникає під час відділення якоїсь його частини з певною швидкістю відносно тіла. При цьому виникає так звана реактивна сила, яка
штовхає тіло в бік, протилежний до напрямку руху відокремлюваної від нього частини. Реактивний рух заснований на принципі дії і протидії: якщо одне тіло діє на інше з деякою силою,
то на нього самого діятиме така ж сила, але спрямована в протилежний бік.
Принцип реактивного руху широко застосовується в техніці. Він був
відомий ще при виготовленні перших порохових феєрверкових і сигнальних ракет у Китаї в X столітті. Реактивними двигунами оснащені
не лише сучасні ракети, але й значна частина літаків.
Удар у плече, так звана віддача під час стрільби з рушниці, також
є прикладом реактивного руху.
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Якщо, сидячи в човні, кидати важке каміння в один бік, то човен рухатиметься в протилежному напрямку.
У природі можна знайти багато прикладів реактивного руху. Кальмар, найбільший безхребетний мешканець океанських глибин, також пересувається за принципом реактивного
руху. Щоб рухатися, він набирає воду в зяброву порожнину і воронку всередині тіла, а потім
із силою викидає струмінь води через воронку, внаслідок чого переміщається в бік, протилежний до струменя, що його випускає. Кальмари розвивають швидкість 60–70 кілометрів
за годину. За цим же принципом пересуваються медузи, восьминоги, каракатиці.
Приклади реактивного руху можна знайти й у світі рослин. У південних країнах росте рослина з назвою «скажений огірок». Варто лише злегка торкнутися дозрілого плоду,
схожого на огірок, як він відскакує від плодоніжки, а через отвір, що виник, фонтаном
зі швидкістю до 10 метрів за секунду з плоду викидається рідина з насінням. Самі «огірки»
при цьому відлітають у протилежному напрямку.
Принцип реактивного руху наочно можна продемонструвати на простому досліді
«Реактивна машинка». Беремо легку іграшкову машинку. До кузова скотчем прикріплюємо довгасту повітряну кульку, уже надуту й зав’язану ниточкою. Розв’язуємо ниточку –
повітря з кульки стрімко виходить, і машинка рухається вперед.

Друзі, вивчайте фізику! Це дуже цікаво!
2016 рік
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Сахновщинський навчально-реабіліта

аційний центр – гість «ЛандауЦентру»

Майстерня талантів

Еліна Калюжна, 3 клас
Науковий керівник – C. О. Рідкозубова

Моя країна - Україна
Щира матір моя, Україно!
Ти життя дарувала мені.
Ці поля, ці сади, полонини,
Соловейчика спів навесні.
Люди добрі, нема кращих з нас.
Нам усім усміхнеться країна.
Як я рада бачити вас,
Ми - родина, велика, єдина!
Україні колосся в волосся вплету,
Кольоровий вінок я зроблю.
Не забути ніколи красу твою ту,
Бо тебе, Україно, люблю!

2015 рік
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***
Моя країна - Україна,
А я - її мала дитина.
У цій країні я навчаюсь,
Країною завжди пишаюсь!
Всі діти виростуть та будуть працювати,
Добробут України підіймати.
А поки нам потрібно добре вчитись
Та у навчанні нашому трудитись!
№2/2016
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Майстерня талантів

Владислава Симонова, 11 клас

Дерево життя

Науковий керівник – C. О. Рідкозубова
Присвячується моєму дорогому дідусеві
Iванові Сидоровичу Чичканю

Подивись у небо. Бачиш мене? Он я, лечу в безхмарній блакиті маленькою пташкою, мов жайворонок у височині. Лечу до Небесної Яблуні, де наливаються соком червонобоке Сонце й напівпрозорий Місяць. Тріпочу щосили своїми легенькими крильцями... У грудях зернятко
калинове стукотить так швидко, мов метроном життя...
Ось i дерево... Присяду я на його вершечку, почищу пір’ячко...
Час i вiчнiсть. Вони не завжди сумiснi, але разом...
Залазиш ти на дерево, ставиш ногу спочатку на одну гiлку, потім –
на другу. Листя потроху починає рясно й свiжо зеленіти... Хороше... Лiзеш
далi, поближче до Сонця, що так манить... Змiнюються гiлочки коло тебе:
однi залишаються позаду, інші вiдмирають... А тим часом листочки
повiльно вкриваються золотом... Ти милуєшся ними, але щось навiює смуток...
Залазиш уже зовсiм високо, i тiльки тодi дивишся вниз... Як далеко
до землi... Тепер страшно, але вертатися нiкуди... Листя осипається...
Ти вiриш, що ця Осiнь не остання, що ще зустрiнеш ти Весну бiля
ворiт, привiтаєшся з журавлями...
Чиясь лагiдна i тепла рука тебе пiдтримує. Скільки разiв ти мало
не впав, але ця рука рятувала. Інколи думаєш: чия вона? Любові? Вiри?
А може, Господа?
Лiзеш далi, нiби навмання, у пошуках вiдповiдей i не знаєш,
скiльки ще треба здолати. Дивишся вгору, але Сонце занадто
слiпить, не даючи змоги зазирнути в майбуття й побачити
шлях далi... Вiдчуваєш, що до верхiвки зовсiм трохи, але
гiлки стають дедалi тоншими... Листя з них майже осипалося... Вирiшуєш довiрити своє життя, здається, останнiй
тоненькiй гiлочцi, але вона зраджує... Стрiмко падаєш...
Свiт неначе перевертається пiд тобою, i ти вже не падаєш, а летиш угору... до Сонця... До Бога... Лише тодi ти
все зрозумiєш...
№2/2016
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Перерва
Науковий керівник – С. О. Рідкозубова

ЯКБИ Я БУВ МІНІСТРОМ ОСВІТИ…
Микита Антюфєєв, 9 клас

Якби я був міністром освіти, я б у першу чергу збільшив зарплату вчителям. Для цього є багато підстав. Учитель несе відповідальність за своїх учнів. У сьогоднішніх
умовах учитель має велике навантаження, працює іноді
по сім уроків поспіль. Незважаючи на це, він повинен постійно розвиватися, досконало володіти знаннями та інформацією у своїй галузі.
Робота вчителя не закінчується з уроками. Він проводить виховну роботу з учнями, працює з батьками. Взагалі,
гарний учитель завжди на зв’язку зі своїми учнями: дає поради та підтримує їх. Тому я вважаю, що така професія повинна мати
достойну матеріальну винагороду…

Олександра Любима, 9 клас

Я б хотіла змінити ставлення молодих людей до навчального процесу. На мою думку, найкраща форма навчання –
це практика. Для цього потрібно проводити уроки в медіатеках, у формі конференцій або творчих вечорів. Тоді
звичайні уроки нікому не здавалися б нудними. Також мені
хотілося б зробити екологію одним із головних предметів.
Бо треба навчитися берегти те, що ми маємо. Я би влаштувала благодійні проекти за участю учнів, акції на захист навколишнього середовища. Навчання було б джерелом нових ідей та поглядів на світ довкола нас.
Найкращі зміни – це зміни, які ми робимо самі,
від щирого серця та з добрими намірами. Я сподіваюся,
що в майбутньому зможу втілити свої ідеї в життя.
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Михайло Власов, 3 клас

Якби я був міністром освіти, то зробив би в школах
по п’ять уроків для старшокласників. Мені хотілося б, щоб
у класах була гарна поведінка учнів, а учні початкової
школи на перервах бавилися з іграшками та ґаджетами.
Діти самі б обирали уроки, які вони бажають відвідувати.
Це були б предмети, що знадобляться їм для вступу до університету. Я хочу також, щоб у кожній школі для всіх учнів
був Інтернет та підручники з усіх предметів. А в учителів
була хороша зарплата.

Світлана Руденко, 9 клас

Міністр освіти – людина, яка відповідає за освіту всієї
країни. Напевно, мало хто з нас уявляв себе на цьому місці, бо не кожна людина здатна впоратися з такою відповідальністю. Але я сьогодні спробую це зробити.
На посаді міністра освіти передусім я б побудувала
нові освітянські заклади. Це були б гарні, доглянуті сучасні
будівлі. Працюючи на цій посаді, я надала б більше можливостей для навчання й розвитку школярам із бідних сімей,
сиротам, дітям із фізичними вадами. Можливість безкоштовної освіти, додаткової освіти та виховання мають сьогодні, на жаль, не всі діти. Особливу увагу у своїй роботі
я приділяла би спілкуванню з учителями. Враховуючи їхню
думку, я намагалася б вирішувати проблеми розвитку освіти в нашій країні.
Отже, я впевнена, що під моїм керівництвом наша система освіти могла б розвиватися і вдосконалюватися.
№2/2016
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Ірина Фещенко, 9 клас

Якби я була міністром освіти, то повернула б у школи
безкоштовні гуртки з музики, журналістики, фотографії
та інші. Також підвищила б учителям заробітну плату.
Я б вирішила питання з підручниками, щоб діти приходили на уроки і не замислювалися над тим, що вони забули
підручник. Поступово був би здійснений перехід до інтерактивних методів проведення занять. Для цього всі школи
були б забезпечені сучасним навчальним обладнанням.
Радикальних змін зазнав би і процес навчання дітей.
Учні могли б самостійно обирати собі предмети, які хочуть
вивчати. Вони були б зацікавлені в предметі та із задоволенням виконували б домашні завдання з нього. Я б також розробила дуже
корисні, цікаві та насичені матеріалом уроки з англійської мови для
всіх шкіл, щоб після закінчення людина знала англійську на рівні носія. Саме з цього, я вважаю, треба почати змінювати систему освіти.

Анастасія Мінакова, 3 клас

Якби я була міністром освіти, то покращила б життя
школярів. Я б видала наказ, що дозволяв би приходити
до школи після обіду та без форми. У початковій школі був
би маленький ігровий куточок. У їдальні учням давали б
піцу та морозиво. На уроках інформатики в кожного учня
був би свій нетбук. Домашнє завдання задавали б тільки
на деяких уроках.
Якби так було, то діти любили б навчатися.
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Ганна Соколовська, 6 клас

Умови проростання насіння
Науковий керівник – Н. С. Філіпоненко

Відомо, що для проростання насіння потрібні вода, тепло й повітря.
Вивчаючи літературу з цієї теми, ми з’ясували, що насіння різних рослин
потребує різних умов проростання. Щоб рослина проросла, їй необхідна
вода. У кожній насінині є запас поживних речовин, невелика «комора».
Коли насіння потрапляє у вологе середовище, поживні речовини розчиняються у воді й дають йому сили для зростання. Тож насіння набрякає.
Окрім вологи, на проростання насіння впливають температурні умови. Проростаючи, насіння одних рослин потребує багато тепла,
інших – мало. Наприклад, насіння пшениці проростає за температури
1–2 градуси, тому його висівають у ґрунт ранньої весни. Насіння огірків
починає рости за температури 12–14 градусів, відповідно його треба сіяти тільки наприкінці весни, коли ґрунт добре прогріється.
Не менш важливим для рослин є повітря. Необхідність повітря пояснюється тим, що насіння дихає. Дихає сухе й проростаюче насіння.
У процесі проростання дихання різко посилюється, тому насінню постійно потрібен кисень.
Насінню різних рослин необхідна й різна кількість повітря. Так, насіння рису проросте навіть під водою за дуже малої кількості повітря.
Та все ж таки насіння більшості рослин потребує великої кількості повітря й під водою не проростає.
Існують рослини, насіння яких легко проростає на світлі. До них
належить, наприклад, морква. Після проростання для подальшого
розвитку всім рослинам потрібне світло.
Прорости й дати початок новій рослині може тільки насіння із живим зародком. Насіння із загиблими зародками втрачає здатність до проростання, тобто схожість. Пошук і застосування оптимальних умов пророщування насіння підвищує
схожість цінних культурних і декоративних рослин, а також дає можливість зберегти рослини рідкісних видів і тих, котрі зникають.
2016 рік
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Марія Гребенник, 2 клас

Загадка Дідони

Науковий керівник – Г. В. Годована

Існує давня легенда про заснування міста Карфагена*. Пов’язана вона
з ім’ям цариці Дідони. Після смерті свого чоловіка красуня опинилася в Африці.
Місцевий володар земель Ярбас пообіцяв віддати Дідоні таку площу території,
яку цариця зможе обійняти шкірою одного вола. Тоді Дідона порізала шкіру
на вузькі пасочки, зв’язала їх і охопила цією мотузкою ділянку, на якій побудувала всесвітньо відому фортецю Карфаген, а пізніше місто.
Навчившись мудрості в цариці, ми можемо довести, що будь-хто
з нас, навіть найбільша людина, може пролізти крізь звичайний аркуш
із зошита. Не вірите? Тоді проведемо експеримент.
1. Візьміть аркуш і ножиці.

1
4. Відріжте смужку
на згині аркуша.

3. Зробіть надріз.

2

3

5. Далі потрібно робити розрізи аркуша паперу
(не до кінця сторони аркуша, і це важливо!) по всій ширині
назустріч один одному, як зробила наша помічниця.

4

5

Місто, що існувало в давнину на території сучасної держави Тунісу
в Північній Африці.
*
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2. Згорніть аркуш навпіл.
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6. Зауважмо, що чим вужчими будуть відстані між розрізами, тим довшою вийде конструкція.

6

7
7. Тепер розгорніть аркуш за розрізами, і ви отримаєте велике паперове коло,
крізь яке пройде будь-який експериментатор.

Як бачимо, цю поробку може виготовити кожен член вашої родини.
А щось робити разом – це ж так весело й цікаво!
№2/2016
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Семен Соколов, 2 клас


Науковий керівник – Г. В. Годована
Колись давно, ще в XIX столітті, відомий професор математики з Лейпцизького університету (Німеччина) Август Мебіус побачив, як його служниця зав’язує на шиї шалик,
і зрозумів, що він за крок до великого геометричного відкриття. Жінка так скрутила тканину, що вийшла поверхня, яка мала лише одну сторону й один край. Тобто цю поверхню
не можна було розфарбувати двома кольорами – знизу і зверху, а комаха, що повзала
по ній, проходила по всій поверхні, не перетинаючи краю. Ми ж звикли до того, що будьяка поверхня має дві сторони і два краї, наприклад аркуш паперу чи дерев’яна дошка.

Спробуймо зробити стрічку Мебіуса власноруч!
1. Нам знадобляться аркуш
паперу, ножиці і клей.

2. Відріжемо
паперову смужку.

1
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Якщо по стрічці пустити повзти
комашку, то вона буде повзати
нескінченно довго, бо стрічка Мебіуса
практично не має ні початку, ні кінця

Перерва
3. Скрутимо
смужку в кільце.

4. Повернемо один із її кінців
на півоберта, як на фотографії.

5. Тепер склеюємо кінці смужки.
Ось і маємо стрічку Мебіуса.

3

4

5

Аби переконатися, що поверхня одна, заштрихуємо або розфарбуємо її, наприклад,
червоним маркером. У нас утворилася заштрихована червоно-біла стрічка. Але й це ще
не все. Розріжемо стрічку Мебіуса по середній лінії так, як це показано на фотографії.
6. Фарбуємо стрічку маркером.

7. Розрізаємо вздовж навпіл.

8. Утворюється дивовижна фігура.

6

7

8

Якби ми розрізали звичайну паперову смужку, що була рівненько
склеєна кінець до кінця, ми б отримали дві окремі вужчі смужки. А в нашому випадку після розрізання стрічки Мебіуса утвориться дивовижна
фігура – перекручене кільце, схоже на знак нескінченності.

Ось така цікава паперова геометрія!
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С. Ю. Ігнатович

Згинані багатогранники і флексори-калейдоскопи
Двовимірний світ
У світі двовимірних, плоских фігур живуть багатокутники. У багатокутників є сторони
(відрізки) і вершини (точки, кінці цих відрізків): скільки сторін, стільки й вершин. Найвідоміший із багатокутників – трикутник. Серед його чудових властивостей є така: трикутник – жорстка фігура. Що це означає?
Візьмемо три палички і скріпимо їх кінцями, щоб утворити трикутник. Отримана фігура жорстка: її сторони не повертаються одна відносно одної. А якщо взяти чотири палички і зробити з них чотирикутник? Його сторони повертатимуться, і форма фігури зможе
постійно змінюватися.

Трикутник –
жорстка фігура

Чотирикутник може змінювати свою форму

З усіх багатокутників тільки трикутники – жорсткі фігури. Цю властивість трикутників використовують для створення найрізноманітніших конструкцій – від меблів до хмарочосів.

У багатьох конструкціях застосовують трикутники як жорсткі фігури

30

№2/2016
АЛЬМАНАХ

Урок

Тривимірний світ
У тривимірному світі все складніше. Тут живуть багатогранники, у яких є грані (багатокутники), ребра (відрізки, сторони цих багатокутників) і вершини (точки, кінці цих відрізків). Щоб використовувати багатогранники в житті, корисно знати, чи є вони жорсткими
фігурами. Іншими словами, якщо ми виготовимо грані багатогранника, скажімо, з фанери і скріпимо їх уздовж ребер шарнірами, чи буде багатогранник жорстко закріплений,
чи він зможе деформуватися, тобто змінювати свою форму?
Відповідь на це запитання виявилася найпростішою для опуклих багатогранників. Нагадаємо, що опуклим називається багатогранник, який лежить по один бік від будь-якої площини, що проходить через грань багатогранника. У 1813 році видатний математик Огюстен Коші
довів, що грані разом із правилами їх склеювання (тобто вказівками, які грані з якими склеювати) повністю визначають опуклий багатогранник. Отже, опуклий багатогранник неможливо перетворити на інший шляхом неперервної деформації, за якої всі грані залишаються
незмінними. Тобто не існує згинаних1 опуклих багатогранників.
Довгий час було невідомо, чи існують неопуклі згинані багатогранники: математикам не вдавалося ані спростувати їх існування, ані побудувати таку фігуру. Й ось
у 1897 році інженер і математик Рауль Брікар придумав
перші згинані багатогранники. Щоправда, їх не можна
було побудувати, бо вони мали самоперетини. Минуло
майже 80 років, і в 1976 році математик Роберт Конеллі
винайшов перший згинаний багатогранник, який можна
побудувати. Простіший для виготовлення згинаний багатогранник, який має лише 9 вершин, винайшов математик Клаус Штеффен. Згинані багатогранники ще називають «флексорами» (від англійського слова flexor – згинач).
Багатогранник називається згинаним, якщо його
форму можна змінити неперервною деформацією,
за якої грані залишаються незмінними, а змінюються
лише кути між гранями.
1

Флексор Штеффена

№2/2016
АЛЬМАНАХ

31

Урок

Кільця з тетраедрів, що обертаються, – калейдоцикли
Щоб отримати згинану фігуру, можна діяти інакше: взяти кілька опуклих багатогранників і скріпити їх ребрами так, щоб багатогранники могли обертатися один відносно одного. Приклад такої фігури – флексор-калейдоскоп (ми запропонували вам його зробити
в минулому номері нашої «Скарбниці…»). Якщо у вас є така саморобка, роздивіться її уважно.
Вона складається із шести тетраедрів2, які з’єднані один з одним ребрами так, що утворюють
кільце. Це кільце може обертатися, постійно змінювати свою форму, і кожний тетраедр показує по черзі всі свої чотири грані. При цьому самі тетраедри залишаються жорсткими, змінюються тільки кути між ними.

Тетраедр, або трикутна піраміда. Має 4 грані, 6 ребер і 4 вершини

Три тетраедри, що з’єднані в стрічку. Два ребра,
які з’єднують тетраедри, перпендикулярні одне одному

Кільця з тетраедрів, що обертаються, винаходили багато разів. У 1929 році художник
і математик Пауль Шатц виявив: якщо певним чином розрізати куб на три частини, то одна
з них – кільце з тетраедрів – зможе викручуватися навиворіт. А в 1935 році винахідник Ральф
М. Сталкер запатентував у США дитячу іграшку – кільце з шести тетраедрів.

Тетраедр, або чотиригранник чи трикутна піраміда, – багатогранник із чотирма вершинами та чотирма трикутними гранями, у кожній із вершин якого сходяться по 3 грані.
2
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Тетраедри в цих моделях неправильні: їх грані-трикутники є лише рівнобедреними, але не рівносторонніми. Якщо виготовити кільце із шести правильних тетраедрів
(у яких усі грані – правильні трикутники), воно не зможе повністю прокручуватися. А от кільце
з 8 або 10 правильних тетраедрів зробити можна. При обертанні такої фігури в центрі кільця залишатиметься проміжок: він буде збільшуватися або зменшуватися, але не закриватиметься повністю. Можна зробити кільце з будь-якої парної кількості правильних тетраедрів,
починаючи з восьми, але чим більша кількість тетраедрів, тим рухливішим виявиться кільце. Цікавим може бути й кільце з тетраедрів, грані якого є різносторонніми трикутниками: їх
обертання видаватиметься пульсуючим.

Кільце з 8 правильних тетраедрів

Кільце з 6 неправильних тетраедрів, винайдене Паулем Шатцем, – куб, що викручується

Найчастіше новий вид тварин зоолог відкриває під час експедицій чи польових практик. А зробити відкриття в геометрії можна, не встаючи з-за столу.
Так, у 2015 році математики із США К. Манн, Дж. Маклауд і Д. вон Деро відкрили новий вид паркета з однакових опуклих п’ятикутників. У 2016 році молодий
український математик Марина В ’язовська знайшла спосіб найщільнішого пакування куль у 8-вимірному просторі, а разом із колегами Г. Коном, А. Кумаром,
С. Міллером та Д. Радченком розв’язала задачу пакування куль і для 24-вимірного
простору

№2/2016
АЛЬМАНАХ

33

?!

...

;

,

!!!

,..

Службова інформація

НАШІ АВТОРИ
Антюфєєв Микита – учень Малого каразінського університету (секція «Літературна студія»)
Валійова Тамара Олексіївна – викладач Центру довузівської освіти
Валійова Тетяна Борисівна – старший викладач Харківського національного університету радіоелектроніки
Власов Михайло – учень Малого каразінського університету (секція «Літературна студія»)
Горбань Артем – учень Малого каразінського університету (секція «Фізика»)
Гребенник Марія – учениця Малого каразінського університету (секція «Математика»)
Ігнатович Світлана Юріївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри диференційних рівнянь
та керування Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Калюжна Еліна – учениця Малого каразінського університету (секція «Літературна студія»)
Кирилова Амілія – учениця Малого каразінського університету (секція «Хімія»)
Круглова Вікторія Володимирівна – директор навчального центру «ЛандауЦентр» Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна, голова секції «Розвиток молодіжних освітянських проектів»
Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України
Курільченко Валерія Валеріївна – кандидат педагогічних наук, завідувач відділу Центру довузівської освіти
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, координатор Малого каразінського університету
Любима Олександра – учениця Малого каразінського університету (секція «Літературна студія»)
Мінакова Анастасія – учениця Малого каразінського університету (секція «Літературна студія»)
Руденко Світлана – учениця Малого каразінського університету (секція «Літературна студія»)
Симонова Владислава – учениця Малого каразінського університету (секція «Літературна студія»)
Соколов Семен – учень Малого каразінського університету (секція «Математика»)
Соколовська Ганна – учениця Малого каразінського університету (секція «Біологія»)
Фещенко Ірина – учениця Малого каразінського університету (секція «Літературна студія»)
Чеботарьов Вадим Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, директор Центру довузівської
освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, заслужений працівник освіти України

Засновник – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 61022, м. Харків, пл. Свободи, 4
Відповідальна за випуск В. В. Круглова
Укладачі В. В. Круглова, В. В. Курільченко
Літературний редактор Г. А. Губарева
Художній редактор і верстальник С. В. Пудровський
Науково-популярне видання
Підписано до друку 06.07.2016
Наклад 300 прим.
№2/2016
АЛЬМАНАХ

35

у

№2/2016
АЛЬМАНАХ

н і

в

е

р с и т

е т

и

СКАРБНИЦЯ ІНТЕЛЕКТУ

