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28 жовтня 

10:00 – 11:00 

 

10:00 – 11:00 

10:00 – 11:00 

10:00 – 11:00 

11:00 – 12:00 

 

12:00 – 13:00 

13:00 – 14:00 

13:00 – 14:00 

14:00 – 15:00 

Інтерактивна лекція «Спілкування з голосовим асистентом Alexa від 
Amazon»  

Лекція «Геологія корисних копалин» 

Трансформаційна гра «Першопрохідники» 

Інтерактивна лекція «To vape or not to vape ?!?!»  

Бізнес-тренінг з реклами: «Як завоювати глядача за допомогою 
реклами» 

Лекція «Сучасні електронні контрольно-діагностичні прилади» 

Тренінг «Конфлікти – ні, не чув..» 

Демонстрація «Блискавка у повсякденному житті» 

Майстер-клас: «Фабрика лимонаду у себе вдома» 

29 жовтня 

10:00 – 11:00 

10:00 – 11:00 

11:00 – 12:00 

 

12:00 – 13:00 

13:00 – 14:00 

13:00 – 14:00 

13:00 – 14:00 

14:00 – 15:00 

14:00 – 15:00 

14:30 – 16:00 

15:00 – 16:00 

Інтерактивна лекція: «Передові технології залізничного транспорту» 

Майстер-клас «Світ мінералів» 

Лекція «Студентські мандрівки Європою з кафедрою менеджменту та 
оподаткування» 

Майстер-клас з 3Д друку «Друкуємо мрію» 

Лекція Вуглець і фулерени – відкриття і перспектива 21 століття  

Лекція «Пасивний будинок» 

Лекція «Впровадження коду в ехе-файл» 

Майстер-клас «Шоколадні пасти. В пошуках «Нутелли» 

Майстер-клас «Захопливий світ благородних металів» 

Майстер-клас «Хімія у кольорі» 

Інтерактивна лекція «Як народжуються винаходи» 

30 жовтня 

10:00 – 11:00 

 

 

10:00 – 11:00 

10:00 – 11:00 

10:00 – 11:00 

 

 

 

11:00 – 13:00 

11:00 – 12:00 

12:00 – 13:00 

12:00 – 13:00 

12:00 – 13:00 

12:30 – 14:00 

13:00 – 14:00 

14:00 – 15:00 

14:00 – 15:30 

15:00 – 16:00 

Інтерактивна лекція «Спілкування з голосовим асистентом Alexa від 
Amazon»  

Майстер-клас «Природа та горючі копалини» 

Лекція: «Туризм - це круто»  

Лекція «Іоносфера – точка опори в нестійкій мережі сучасних 
телекомунікацій» 

Майстер-клас «Цікава автоматизація» 

Майстер-клас «1,2,3… Полетіли!!!» 

Квест «Найдавніша професія для вирішення новітніх завдань» 

Інтелектуальні ігри «Добровільний обмін» та «Фабрика книжок» 

Квест «Найдавніша професія для вирішення нових завдань» 

Майстер-клас «Їстівна хімія» 

Науково-популярна лекція+ майстер-клас «Пізнавальна мехатроніка» 

Лекція «Комп'ютерні технології в енергетиці» 

Трансформаційна коучингова гра : «Вибір професійного шляху» 

Майстер-клас «Дивовижний світ полімерів навколо нас» 

Розклад заходів «Осінні канікули з Політехом» 

http://events.kpi.kharkov.ua/
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31 жовтня 

10:00 – 11:30 

10:00 – 11:00 

10:00 – 11:00 

11:00 – 12:00 

12:00 – 13:00 

 

12:00 – 13:00 

13:00 – 14:00 

14:00 – 15:00 

14:00 – 15:00 

15:00 – 16:00 

15:00 – 16:00 

Лекція+ майстер- клас «Як працює серце» 

Майстер-клас «Нафта – чорне золото» 

Ділова гра «Бізнес – це серйозно» 

Майстер-клас «Солодкий букет» 

Інтерактивна лекція «Енергетика: світло та тепло для комфортного 
життя» 

Майстер-клас+ лекція «Лабораторія кераміста» 

Лекція «Розробка інтерактивної фізичної симуляції» 

Майстер-клас «Зігріваючі напої і технології» 

Лекція + Тренінг «Електромашинна віртуальна 3D лабораторія» 

Майстер-клас «Програмування в енергетиці» 

Соціологічний квест «Боротьба з темними силами» 

1 листопада 

10:00 – 11:00 

10:00 – 11:00 

11:00 – 12:00 

 

11:00 – 12:00 

12:00 – 13:00 

13:00 – 14:00 

13:00 – 14:00 

14:00 – 15:00 

15:00 – 16:00 

Майстер-клас «Чому крутяться колеса у автомобілі?» 

Meet Up «Епічна хімія «Food, Drug & Cosmetics» 

Інтерактивна лекція «Енергетика: світло та тепло для комфортного 
життя» 

Лекція «Небезпечна ситуація в туристичному поході» 

Лекція «Енергетики і твій організм» 

Лекція з демонстрацією «Цариця полів- Соя. Тест на ГМО»  

Лекція + Тренінг «Електромашинна віртуальна 3D лабораторія» 

Лекция Arduino, як легкий старт у робототехніці 

Ділова гра з управління проектами Scrum Game 

2 листопада 

11:00 – 15:00 Ігротека: граємо в настільні ігри 

 
Тільки для тебе! 

FREE: Експрес-тестування ЗНО  
кожен день на протязі осінніх канікул! 

Початок о 10:00, 11:00, 12:00 
НТУ «ХПІ», учбовий корпус 2 (У2), ауд. 102 

Участь у всіх заходах безкоштовна! Знання – безцінні! 

Розклад заходів «Осінні канікули з Політехом» 
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КУРСИ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ ДО ЗНО 

Підготовчі курси НТУ «ХПІ» дозволяють розширити знання зі шкільної програми, якісно 

підготуватися до здачі ЗНО та суттєво підвищити свій конкурсний бал для вступу у ВНЗ. 

Навчання з усіх предметів проводиться висококваліфікованими викладачами з 

багаторічним досвідом згідно з вимогами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). 

Денна (сб, нд) та вечірня (пн-пт) форма навчання 

Ведеться підготовка за наступними дисциплінами за вибором абітурієнта: математика, 

хімія, фізика, біологія, українська мова та література, англійська мова, історія України. 

Нові групи починають навчання щомісяця! 

 

Дистанційна форма навчання 

Розрахована на слухачів з інших міст та будь-яких областей України. Дистанційна форма 

дозволяє навчатись у будь-якому місці та коли Вам зручно без втрати якості навчання! 

Також працюють курси для учнів 9-10-х класів. 

 
Харків, вул. Кирпичова, 2, 
НТУ «ХПІ», 
учбовий корпус 2 (У2), ауд. 109 

  
(057) 707-62-31, (063) 615 71 39 
podkursi.khpi.kharkov@gmail.com 
vstup.kpi.kharkov.ua/pidgotovche-
viddilennia/ 

 

НАША АДРЕСА 

Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

вул. Кирпичова, 2 

м. Харків 

(ст. метро «Пушкінська»,  
«Архітектора Бекетова») 

 

 

 

 

КАРТА КАМПУСУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КОНТАКТИ 

 (099) 968 00 03  

(057) 707 66 34 

(073) 707 66 34  

prostir.idei.khpi@gmail.com 

http://events.kpi.kharkov.ua 
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