
«Ніч науки» 2016 в НТУ «ХПІ» 

24 вересня 2016р. в Харкові в черговий раз проводився проект «Ніч науки», 

що вже встиг полюбитися мешканцям та гостям міста. 

 

 На урочистому відкритті заходу всіх присутніх привітали проректор з 

наукової роботи НТУ «ХПІ» професор А.П. Марченко, завідувач науково-

дослідної частини НТУ «ХПІ» професор Г.В. Лісачук та голова студентського 

самоврядування Олега Крисова. Музичне привітання для всіх присутніх 

підготував Палац студентів НТУ «ХПІ» під головуванням Марущенка А.Ф. 

 НТУ «ХПІ» в рамках проведення проекту вже втрете в неформальній 

обстановці демонстрував своїм гостям нові розробки і технології. 

 



Співробітниками та студентами кафедри «Передача електричної енергії» 

була організована і проведена програма по демонстрації роботи високовольтного 

обладнання в великому високовольтному залі університету. 

 
 

 

В ході проведення програми в захоплюючій і доступній формі гості були 

ознайомлені з історією кафедри, її лабораторною базою, сучасними зразками 



високовольтного обладнання та основними напрямками наукових досліджень і 

розробок співробітників і студентів кафедри. 

 
 

 

Ознайомлення з кафедрою супроводжувалося демонстрацією дослідів з 

використанням генератора імпульсних напруг (2,4 млн. Вольт), які включали в 

себе: 

- демонстрацію міжхмарного розряду блискавки; 

- ураження блискавкою незахищеного об'єкта; 



 
 

 

- демонстрацію роботи блискавковідводу. 



 

Також гостей ознайомили з роботою трансформатора Тесли, зібраним 

руками студентів нашої кафедри. У процесі ознайомлення були продемонстровані 

досліди: 

- по бездротової передачі електричної енергії на відстань; 

 

- роботі іонного двигуна. 



 

Гості мали можливість особисто взяти участь в дослідах і переконатися в 

реальності бездротової передачі електричної енергії. 

 



 

Проведення дослідів супроводжувалося доступним і веселим поясненням 

фізики явищ, що демонструються та оригінальним світловим і музичним 

аранжуванням. 

 



 

 
 

 

Кафедра «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і 

машин» презентувала: комп’ютерний кластер «Політехнік – 125» із 64 



процесорними ядрами та 128 Гб оперативної пам’яті; комплекс програмного 

забезпечення для 3D моделювання та дослідження складних машинобудівних 

конструкцій (Creo, SolidWorks, ANSYS); моделі реальних машинобудівних 

конструкцій із результатами досліджень (корпуси бронетранспортерів, рами 

вітроенергетичних установок, вугільні перевантажувачі). 

 

Гості університету мали нагоду ознайомитися з виставками, що 

експонуються у науковій бібліотеці НТУ «ХПІ». Презентація унікальних 

книжкових видань з фонду бібліотеки. 

 



Книжкові виставки: «Дивосвіт друкованого слова». Перлини з фонду 

бібліотеки;  «Політехніки: науці ,освіті, виробництву». Праці вчених НТУ «ХПІ». 

 

Художні виставки: «Третій вік. Проблеми реалізації людських здібностей». 

Художні роботи к.ф.н, доц. кафедри філософії Наталії Годзь та вчителя 

початкових класів Ольги Годзь (Верменіч); «Портрети квітів». Авторські 

фотороботи архітектора Юрія Пісковського; «Графіка. Сергій Коморний». 

Художні роботи Сергія Коморного з колекції Художньо-меморіального музею І. 

Ю. Рєпіна;«Всесвіт навколо книги». Мініатюри з колекції В. У. Кізілова. 

Кафедра Ливарного виробництва запропонувала глядачам колекцію 

сувенірної булатної холодної зброї, що виготовлена за унікальним методом литва 

проф. Б.П.Тарана. 

 



ДП «ХКБМ ім. О.О. Морозова», що співробітничає з кафедрою нашого 

університету «Колісні та гусеничні машини» представили для широкого огляду 

бронетранспортер «Дозор-Б», який користувався великим попитом відвідувачів, 

особливо хлопців.  

 
 

 
Фахівці КБ давали пояснення та відповідали на численні запитання 

відвідувачів. 



 

 

У цю ніч науки у великій хімічній аудиторії, де зібралися представники 

наших двох хімічних факультетів: технології органічних і неорганічних 

речовин, відбувалося багато цікавих та видовищних подій. 



 

Кафедра «Загальної та неорганічної хімії» продемонструвала ефектні та 

пізнавальні хімічні досліди: 

 «Виверження вулкана» з вогнем і димом; 

 зникнення рідини при переході насиченого рідкого розчину в тверду фазу; 

 запалювання вогню при проведенні хімічної реакції («хімічні сірники»); 

 розплавлювання металевої ложечки в гарячій воді; 

 отримання пороху; 

 горіння порошкоподібного титану й інше. 

 
 



 

Кафедра «Технології неорганічних речовин, каталізу та екології» 

представила діючий макет установки для виробництва метанолу з природного 

газу (яка монтується безпосередньо на газопромислі), а також продемонструвала 

зміну пластичності речовин при температурі рідкого азоту. 

 

Кафедра «Технічної електрохімії» продемонструвала зразки різних 

покриттів, що використовуються як у побуті, так і в техніці. 

Крім цього, гості ознайомилися зі смачними результатами плідної наукової 

співпраці кафедри «Технології жирів та продуктів бродіння» з Корпорацією 

«Бісквіт-Шоколад» та продегустували їх. 



 

Також студенти кафедри провели майстер-клас «Приготування майонезу» 

та надали для дегустації продукцію торгової марки «Жирновъ». В цей же час 

проходив майстер-клас «Приготування напоїв» та їх дегустація. Крім цього, 

відвідувачі спробували органолептичним методом оцінити основні інгредієнти 

пива й ознайомилися з технологією його виробництва. Ресторан пивоварня 

«AltBier» надала для дегустації безалкогольні напої власного виробництва (квас і 

апельсиновий напій). 

 

Студенти кафедри показали гостям як відокремити оболонку насіння 

соняшнику від ядра в лабораторних умовах. 

Демонстрація процесу миловаріння супроводжувалася знайомством з 

асортиментом ТОВ «Слобожанський миловар», представленим в Україні 

спектром туалетного та рідкого мила під торговою маркою «ШИК», «Ода», 

«Сьоме небо», «Друг», «Ути-Пути», «POSHE ». 

Презентація компанії «PIRANA» завершила знайомство з підприємствами-

партнерами кафедри «Технології жирів та продуктів бродіння». Компанія 

«PIRANA» – №1 в Україні серед вітчизняних виробників косметичних засобів, а в 

сегменті чистячих і побутових миючих засобів займає третє місце. 

 Кафедра «Автоматизованих електромеханічних систем» запропонувала 

глядачам електропобутові машини та прилади, способи та методи економії 

електроенергії в побуті, використання сонячної та вітрової енергії для дому, 

системи автоматизації та побутових технологічних процесів. 



 

 Університет відкрив для всіх відвідувачів музей ХПІ, в якому наші 

фахівці проводили цікаві екскурсії та розповідали про більш ніж 130-річну 

історію вузу, знайомили з раритетними експонатами, рідкісними світлинами та 

іншою історичною спадщиною політехніків усіх поколінь. 

 

Харківський комп`ютерно-технологічний коледж НТУ «ХПІ» долучився 

до заходів в рамках «Ночі науки в Харкові» презентувавши всім охочім новітні 

технології, що вивчаються в коледжі, та останні розробки викладачів і студентів: 

3D-принтер, різноманітних роботів, програмовані контролери, комп’ютерні ігри 

та багато іншого. Гості заходу, як малеча так і дорослі,  мали  можливість взяти 



участь  у наукових майстер класах, та залишились  задоволеними. Коледж і в 

подальшому  планує брати участь  у заходах з популяризації науки в Україні та 

активно сприяти її розвитку. 

 

 



 

 



 

 

 



 Завдяки активній рекламній кампанії, проведеної організаторами 

проекту, співробітникам та волонтерам університету, демонстраційні об'єкти 

викликали живий і безпосередній інтерес серед усіх відвідувачів. Доказом цього 

була необхідність повторювати підготовлену програму кожні 20-30 хвилин. За 

приблизними підрахунками під час заходу НТУ «ХПІ» відвідали близько 2 тис. 

відвідувачів, серед яких були представники 37 шкіл. 


