
Мотиваційний лист 

 

Шановні Члени журі,  

тема мого проєкту: «Таємні агенти зоретворення». 

 

На уроках фізики у 7 та 9 класах під час вивчення теми «Сили в механіці. Сила 

тяжіння» нам розповідали про об’єкти з такою великою силою тяжіння, що навіть не 

випускають фотони світла – про чорні діри. Така інформація мене дуже зацікавила. А 

лауреатами Нобелівської премії 2020 року у галузі фізики стали дослідники космосу - 

британський фізик-математик Роджер Пенроуз, німецький астрофізик Райнгард Ґенцель та 

американська астрономиня Андреа Ґез - саме за вивчення чорних дір. Тому я вирішив свою 

зацікавленість цими об’єктами задовольнити поглибленням знань під час написання нашого 

науково-дослідницького проєкту. 

Спочатку робота була присвячена теоретичному вивченню понять «чорна діра», 

«галактика», процесам їх утворення та розвитку. Протягом першого року роботи над 

проєктом опрацював літературні джерела, в яких сформульовано означення та розглянуто 

будову таких об’єктів Всесвіту, як чорні діри; зрозумів, що народження та існування чорних 

дір визначається законом Всесвітнього тяжіння та описується рівняннями СТВ. 

У процесі роботи з’ясував, що чорні діри спостерігаються у далеких квазарах, ядрах  

галактик, які вибухають і являють собою лабораторії, в яких у мініатюрі моделюється 

минуле нашого Всесвіту. Я зрозумів, що чорні діри є найбільш грандіозними джерелами 

енергії у Всесвіті. Але чи можна їх виявити спостереженнями? Це питання не давало мені 

спокою. 

Щодо практичної частини виконання досліджень переді мною постала проблема – у 

маленькому містечку немає умов для проведення «спостережень» за такими об’єктами.  

За консультаціями по роботі над дослідженням я звернувся до старшого викладача 

кафедри авіаційної техніки Льотної академії Національного авіаційного університету, 

Лефтора В.В. За його рекомендацією долучився до участі в дослідницькому міжнародному  

проєкті «Radio Galaxy Zoo: Lofar» «цивільної науки» організації Zooniverse. Продовжив ще 

на рік дослідницьку роботу над опрацюванням знімків і до листопада 2021року опрацював 

1000 фотознімків телескопа LOFAR джерел радіовипромінювань галактик, як ймовірних 

надмасивних чорних дір. 

Опрацювання знімків займає багато часу, це доволі кропітка робота. До того ж я 

вирішив з’ясувати, в яких ділянках неба розташовані ті об’єкти, фото яких я опрацьовував. 

Для цього я задіяв програму Microsoft Excel, щоб: 

1) систематизувати і привести у відповідність назву об’єкта, його фото, координати та 

назву сузір’я; 

2) ввести формулу, щоб програма Excel зробила автоматично обчислення для 1000 

об’єктів і перевела значення прямого сходження α із одиниць вимірювання градусної міри 

(координати з великою точністю місцезнаходження надала програма міжнародного проєкту 

«Radio Galaxy Zoo: Lofar» у градусах ) в загальноприйняті години (з меншою точністю).  

Зробив у збільшеному розмірі роздруківку північної ділянки карти зоряного неба і 

наніс об’єкти, які я дослідив. За запропонованою формулою спробував класифікувати 

джерела радіовипромінювання по інтенсивності і потім побудував за результатами діаграми.  

Виявив цікаву закономірність – у кожному сузір’і з тієї кількості об’єктів, які я 

опрацював, найбільше з великою інтенсивністю радіовипромінювання. 

Зрозумів, що науковці потребують допомоги волонтерів в опрацюванні результатів 

спостережень. 

Найбільш цінним на сьогоднішній момент для мене є людяність, толерантність, 

відповідальність, пунктуальність та академічна доброчесність тих людей, які мене оточують. 

Своїм проєктом хочу спробувати допомогти науковцям зробити ще один крок у 

розгадку таємниць утворення і розвитку Всесвіту. 

Планую й надалі, будучи студентом, працювати над вивченням питань про чорні діри 

та  приймати участь в якості волонтера в міжнародних проєктах. 
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