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У КАРАЗІНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПРОЙДЕ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ «ФІЗИЧНИЙ БІЙ» 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна з 2 по 7
листопада  2012  року  приймає  у  своїх  стінах  молодих  науковців,  які
будуть  змагатися  на  звання  кращих  у  ХІ-му  Всеукраїнському
студентському турнірі фізиків. Цього разу очікується участь 11 команд із
вищих  навчальних  закладів  Києва,  Одеси,  Івано-Франківська,
Донецька, Харкова.

Перші турніри відбувалися, починаючи з 2001року, в Одесі. Потім господарем
турнірів сім років виступав Київський національний університет імені Тараса
Шевченка. Право приймати у себе учасників турніру наш університет отримав
після перемоги у запеклій боротьбі під час минулорічних фізичних змагань
дев’ятого  турніру.  Тоді  команда  фізтехівців-каразінців  посіла  перше  місце,
випередивши команду Національного університету «Львівська політехніка» та
команду  Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка.
Кращим  гравцем  у  індивідуальному  заліку  також  було  визнано  вихованця
університету. Ним став студент фізико-технічного факультету Ігор Вакульчик.
Нагадаємо,  що того разу команда Харківського національного університету
імені  В.Н.Каразіна  перемогла  також  і  на  ІІІ  Міжнародному  студентському
турнірі фізиків у Московському фізико-технічному інституті.

Фінал  конкурсу відбудеться  6  листопада о  13.30  в  аудиторії  імені
К. Д. Синельникова  (Головнйи  корпус,  пл.  Свободи,  4).  У  цей  день  на
«фізичному  ринзі»  зійдуться  визначені  за  результатами  попередніх  днів
команди-фіналісти  та  їх  капітани.  Завдання  фіналу  –  вирішення  складних
наукових завдань, що супроводжуються видовищними експериментальними
дослідами. Так, наприклад, студенти отримають завдання побудувати схему
шпигунського лазерного пристрою або змусити звичайну батарейку зойкати
якомога гучніше. 
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Всеукраїнський  відкритий  студентській  турнір  фізиків  (ВСТФ)  -
командне  творче  змагання  серед  студентів  вищих  навчальних  закладів,
спрямоване  на  розвиток  та  реалізацію  їх  здібностей  шляхом  вирішення
складних наукових задач та  захист їх  у науковій  дискусії  -  фізичних боях
(фізбоях).
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