Дитяча програма
12:00 – 12:45

Інтерактив «Кольори в мистецтві та науці»

12:00 – 12:45

Інтерактив «Сміття: хто кого?!»

13:00 – 13:45

Інтерактив «Кольори в мистецтві та науці»

13:00 – 13:45

Інтерактив «Чи всі лампочки однакові?»

14:00 – 15:00

Електромашинна віртуальна 3D лабораторія

14:00 – 15:00

Воркшоп
«SMART
електроприводами»

SciUnder
Арсенал Ідей

системи

SciUnder
Арсенал Ідей
Електротехнічний
корпус, ауд. 113
управління

Арсенал Ідей

Головна програма
15:50 – 16:10

16:10 – 16:25

Розігрів

Офіційне відкриття: слово ректора та гостей

Майданчик біля
електротехнічного
корпусу
Хол
електротехнічного
корпусу

Робота інтерактивних STEM-майданчиків

16:30 – 21:30

1. Демонстраційний експеримент з визначення генетично
модифікованої сої.
2. Практичне знайомство з технологією шоколаду з
дегустацією.
3. Майстер-клас з виготовлення безалкогольних напоїв та
дослідження їхніх властивостей.
4. Епічна хімія
5. Майстер-клас з виготовлення воскових моделей
виливків.
6. Макет гідротурбіни Кременчуцької ГЕС
7. «Цікаве про шум»
8. Електричний двигун з ротором кочення
9. Школа робототехніки EVO EMO
10. «Модель станка для згинання дроту»
11. Пасивний будинок
12. Мікроскоп, банер
13. 3D принтер
14. Цікаві вогники
15. Полум’я
16. Кераміка

Майданчик біля
електротехнічного
корпусу

Музична програма

16:00 – 22:00
16:30 – 21:30
щопівгодини

«Де народжуються блискавки!» — шоу-програма в
найбільшій високовольтній залі України

Центральний вхід
Електротехнічний
корпус
Високовольтна зала

Лекторій «Science is FUN!»
16:30 – 17:00

Екопластики — основа сучасного та майбутнього життя

17:05 – 17:35

Епічна хімія: Food, Drugs, and Cosmetics

17:40 – 18:10

ГМО-соя. Що воно і навіщо? Чи слід боятися? Як
перевірити?

18:15 – 18:45

Vodafone

18:50 – 19:20

Сонячна енергія та можливості її застосування

19:25 – 19:55

Цікава електромеханіка, захоплююча електроніка та
дивовижний світ 3D друку

20:00 – 20:30

Побудова інтерактивної симуляції

Електротехнічний
корпус,
Арсенал Ідей

17:00 – 21:00

НАУКОВИЙ КВЕСТ

Електротехнічний
корпус

17:30 – 18:00;
18:30 – 19:00;
19:30 – 20:00;
20:30 – 21:00;
21:00 – 21:30.

Світ двигунів внутрішнього згорання.
Екскурсія
моторним
залом
з
демонстрацією
тепловозних, суднових, авто- тракторних двигунів,
двигуна, що встановлюється на підводний човен та багато
іншого!

Лабораторний
корпус

12:00,
13:30,
15:00,
16:30,
18:00,
19:30

Екскурсія з конкурсами до музею історії НТУ «ХПІ» —
«Харківський Політехнічний: від ХІХ сторіччя до
сьогодення»

Музей історії НТУ
«ХПІ»,
головний
(ректорський)
корпус, 3 поверх

15:00 – 21:00
щогодини

Виставка інформаційно-вимірювальної техніки ХХ ст. з
діючими приладами

Електротехнічний
корпус, ауд. 110

Фінансово-психологічний тренінг «Cash Flow».
Основна ідея ділової гри — отримання учасниками
навичок управління ресурсами, обґрунтування та
(запис з 16:00)
прийняття рішень, виявлення своїх сильних рис.

Науково-технічна
бібліотека НТУ
«ХПІ», к. 66

17:00 – 20:30

16:30 – 20:30

16:30;
17:30;
18:30;
19:30;
20:30.

Кімната ІТ-музею
Екскурсія до науково-технічної бібліотеки ХПІ:
- Тематичні книжкові інсталяції, фотозони.
- «Доброчесність починається з тебе…» — постерна сесія,
перегляд відеокліпів.
- «Світло й свобода йдуть поруч» —
тематична
експозиція.
- «Історія науки і техніки в книжкових пам’ятках НТБ
НТУ «ХПІ» — відкритий перегляд рідкісних видань.
- «Наш Політех» — відео перегляд в експозиції виставки
живопису випускника НТУ «ХПІ» Миколи Солом’яного
«Вечірній Харків».

Науково-технічна
бібліотека НТУ
«ХПІ»

Ніч науки для дорослих в Арсеналі Ідей
20:30 – 21:00

Проектна діяльність: від весілля до hyperloop

21:00 – 21:30

«2 вейп or not 2 вейп»?!

21:30 – 22:00

Захоплення порнографією – демотиватор?!

22:00 – 22:30

Енергетики та твій організм

22:30 – 23:00

Руйнування міфів про накрутки електроенергії

Арсенал Ідей

