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Метою Ради молодих вчених НТУ «ХПІ» є представництво, захист і
реалізація професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-
економічних прав та інтересів молодих вчених.

Мета діяльності Ради

•Підвищення конкурентоспроможності молодих вчених 
НТУ «ХПІ»

•Створення і збільшення кадрового потенціалу НТУ 
«ХПІ»

•Професійно-орієнтаційна та популяризаційна діяльність

Основні напрямки діяльності:



• Заходи, що спрямовані на підвищення
конкурентоспроможності молодих вчених НТУ
«ХПІ»;

• Участь в освітній та науковій діяльності;

• Профорієнтаційна діяльність.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ



Грант є щорічним і успішно
реалізується вже п’ятий рік поспіль.

Мета - вдосконалення мовної
підготовки для розширення
міжнародного співробітництва та
презентації наукових результатів
закордоном

Грант на вивчення англійської мови

Academic English



Вісник НТУ «ХПІ»

Серія: «Нові рішення в сучасних технологіях»

e-ISSN 2413-4295

Подано заявку на включення до Web of Science та формується
заявка на подачу до бази даних Scopus.

Структура сайту та оформлення відповідає вимогам, що
висуваються до журналів, які входять до наукометричних баз
даних Web of Science и Scopus.

Включено до каталогу журналів відкритого доступу -DOAJ

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical
Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія.

http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/user/register

ПРОХАННЯ ДОЛУЧИТИСЯ ДО РЕЦЕНЗУВУАННЯ

http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/user/register


Конкурс молодих вчених-2019

Задачі конкурсу - стимуляція наукової діяльності молодих вчених; відбір
кандидатів для участі в конкурсах обласного та державного рівня

Конкурс проводився в період 10 листопада – 30 листопада
за сімома секціями:

• Комп’ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування
• Електротехніка та електромеханіка, радіотехніка й енергетичне машинобудування
• Економіка та підприємництво, менеджмент і адміністрування
• Хімічна технологія та харчова промисловість, біотехнологія і розробка корисних копалин
• Соціально-політичні, природничі, та гуманітарні науки, спорт і здоров’я людини
• Металургія та матеріалознавство, фізика
• Машинобудування і транспортне машинобудування



Переможці конкурсу - 2019

Мар’яна
Стрижак

Ксенія
Мінакова

Дмитро 
Данильченко

Сергій
Петров

Валентин 
Ковшик

Сергій 
Радогуз

Світлана 
Петрасова



У конференції взяло участь понад 400
магістрантів і аспірантів за сімома секціями

Мови конференції: українська, англійська

Матеріали конференції опубліковано

в електронному збірнику

Триває робота з отримання ISSN

ХIIІ Міжнародна науково-практична конференція
магістрантів і аспірантів (19-22 листопада )

Конференція магістрантів



Наукові квести в НТУ «ХПІ» .

Понад 70 школярів загальноосвітніх
шкіл взяли участь в наукових квестах , що
проводилися впродовж 2019 року.
В їх організації брали участь молоді
вчені всіх інститутів та факультетів.
Це дозволило ознайомити школярів з
усіма напрямками підготовки
університету.



Спільний проект з «На урок!».

Молоді вчені НТУ «ХПІ» взяли активну
участь в проведенні лабораторних робіт
онлайн зі шкільних дисциплін:
- Хімія;
- Фізика + електротехніка;
- Біологія + екологія



STEM-освіта в НТУ «ХПІ»

Основна ідея – популяризація технічної освіти, зокрема, в НТУ 
«ХПІ» серед школярів та власних студентів

Виїзні «Дні відкритих дверей»         STEM-школи для учнів



STEM-освіта в НТУ «ХПІ»

III Літня школа STEMCamp School
(3-14 червня)

Понад 100 школярів взяли участь
в 20 наукових проектах
за напрямками:

• енергетика і електроніка
• екологія
• фізика
• хімія
• інженерне проектування
• математичне моделювання



STEM-освіта в НТУ «ХПІ»

XVI щорічна Міжнародна конференція з практичної науки
«HANDS ON SCIENCE» - 2019 (2 – 6 вересня)

Конференція вперше пройшла в Україні,
учасники - спеціалісти в галузі STEM-освіти
Світового рівня.

Тема 2019 року - «Інноваційна освіта в науці
та техніці», яка охопила такі напрямки, як
фізика, хімія, географія, біологія, геологія,
екологія, астрофізика, математика,
робототехніка, соціологія, психологія, і інші.
Мета - обмін новими педагогічними
технологіями, досвідом в сфері популяризації
інженерних та природничих наук.



STEM-освіта в НТУ «ХПІ»

Фінансування проекту - за рахунок гранту від
посольства США

В проекті взяли участь 17 вчителів з 5 регіонів
України, що викладають математику, фізику,
інформатику та хімію

Осіння школа STEMCamp for Educators
(28 жовтня по 01 листопада )

Школярами представлено понад 20 наукових
проектів

Позитивна практика: всі викладачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації
та надіслали фотозвіти про проведення уроків за технологією НТУ «ХПІ»



Співпраця з вчителями ЗОШ

Учасниками конференції стали близько 100
вчителів із шкіл селища Красноріченське. Також
експерт ХПІ Сергій Петров представив майстер-
клас про застосування мотиваційних прийомів у
навчальному процесі на прикладах уроків
природничого напрямку.

Освітня конференція EDCamp



Співпраця з вчителями ЗОШ

Фінансування проекту - за рахунок гранту від
посольства США

В проекті взяли участь 17 вчителів з 5 регіонів
України, що викладають математику, фізику,
інформатику та хімію

Осіння школа STEMCamp for Educators
(28 жовтня по 01 листопада )

Школярами представлено понад 20 наукових
проектів

Позитивна практика: всі викладачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації
та надіслали фотозвіти про проведення уроків за технологією НТУ «ХПІ»



Клуб наукового співробітництва та інтелектуального дозвілля

«Науковий андеграунд»

Основні заходи, що відбувались протягом року
• Тренінги з інклюзії
• Тренінг «Активні громадяни»
• Тренінги зі STEM-освіти
• Майстер-класи зі STEM-освіти
• Дні науки
• Засідання клубу Electrolium
• English speaking club
• Настільні ігри



Майданчик для популяризації НТУ «ХПІ» серед школярів

Простір «Арсенал ідей»

Заходи, що регулярно проводяться:
• суботи з Політехом;
• канікули  з Політехом;
• дні відкритих дверей інститутів та 

факультетів;
• заходи зі STEM-освіти;
• заходи з інклюзії;

Позитивна практика: за тиждень проведення заходів в форматі
«Канікули з політехом» «Арсенал ідей» відвідують понад 1000
школярів різного віку



Дякую за увагу!


