
ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2018. Ч. ІV. 

317 

 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 
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Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 
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Кафедра природничих наук факультету міжнародної освіти НТУ «ХПІ» 

реалізує проект з популяризації науки серед іноземних студентів, мета якого – у 

доступний спосіб залучити до наукової діяльності якомога більше іноземних 

студентів міста Харкова. Для цього було сформовано концепцію та складено 

методику викладання просвітницького матеріалу та розроблено технологію 

впровадження заходів з популяризації науки. 

Основними завданнями проекту є: 

▪ популяризація серед іноземних студентів  досягнень науки і техніки 

та інноваційних технологій; 

▪ організація та проведення конференцій, семінарів, круглих столів; 

▪ зустрічі з відомими вченими міста Харкова та України; 

▪ екскурсії до наукових установ і наукових музеїв міста Харкова та 

знайомство з провідними кафедрами НТУ "ХПІ"; 

▪ заходи зі святкування Міжнародного дня науки (під егідою 

ЮНЕСКО); 

▪ активна участь іноземних студентів у міських заходах, присвячених 

розвитку і популяризації науки. 

На кафедрі планується видання навчально-методичного посібника для 

іноземних студентів «Наука в НТУ «ХПІ», за допомогою якого іноземні 

студенти будуть знайомитися з історією створення сучасних технічних засобів 

та винаходів науковців НТУ «ХПІ», а також отримають  інформацію щодо 

актуальних наукових проблем, які вирішуються зараз у нашому університеті.  

На сайті кафедри широко висвітлюються питання з роботи у цьому 

напрямку. У середовищі «Наукового суспільства іноземних студентів НТУ 

«ХПІ» працює спеціальний блог, де іноземні студенти, які вже навчаються у 

нашому університеті або в інших вишах України, розповсюджують свій досвід 

наукової роботи, відповідають на запитання, дають поради тощо. 

Вищевикладені заходи відіграють важливу роль у формуванні наукового 

світогляду майбутніх фахівців, заснованому на мирному, доцільному 

використанні наукових досягнень та турботі про навколишнє середовище. 
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