ДНІ НАУКИ

Інститут математики НАН України

Запрошуємо школярів, студентів та всіх бажаючих.
!

11 листопада

" 11:00 - 16:00

(субота)
11:00 - 15:00

Лабораторія «5 НАУК»

Ломиголовки з фізки та математики
На стенді творчої лабораторії «5 НАУК» ви зможете випробувати себе у веселих ломиголовках,
математичних змаганнях та спробувати пояснити парадоксальні результати фізичних експериментів.
11:00

Пилипенко А.

Чому альбіносів так багато?
Розглянуто деякі моделі популяційної генетики. Зокрема, досліджується наскільки
швидко змінюються частоти генів, які сприяють виживанню чи, навпаки, вимиранню.
12:40

Максименко С.

Парність та непарність
В лекції буде розглянуто серію задач, розв'язання яких базується на перевірці парності
чи непарності певних чисел, та проаналізовано типові міркування, які використовуються
для розв'язку таких задач
13:20

Жарова Л.

Свідоме споживання або ми те, що ми споживаємо
Попри зміни в політиці, технологіях, економіці та екології основні економічні закони все ще залишаються
актуальними і ми зупинимось на одному з них - попит породжує пропозицію. Чому варто і важливо замислюватись
над тім що і для чого ми купуємо. Товари для чоловіків та жінок, екологічні товари та фастфуд, паперове упакування
чи поліетилен. Ми приймаємо десятки споживчих рішень щодня, але настав час робити їх свідомо.
14:00

Рибак О.

Задача про зачепленість та знайомство з групами гомотопій
Поняття зачепленості зустрічається в багатьох практичних завданнях. Наприклад, іноді
потрібно визначити, чи можна зняти з певної конструкцію зняти петлю. Подібні питання
виникають при створенні та розборі механізмів, а також в процесі аналізу полімерних сполук.
14:40

Колежук О.

(Квантовий) магнетизм і інформаційні технології
Що таке магнітні матеріали, як вони зараз застосовуються для зберігання і обробки інформації,
і які сучасні розробки будуть застосовані в завтрашніх технологіях.
З нетерпінням чеваємо на Вас
у самому центрі Києва за адресою:

М Площа Льва Толстого/ Театральна
Терещенківська, 3

Свято проходить у рамках Днів науки hcp://dni-nauky.in.ua/
Організатори: Інститут математики НАН України за участю Інституту
магнетизму, Природничо-наукового ліцею № 145 та творчої лабораторії «5 НАУК»

