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1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ

Одним із ініціаторів створення освітнього
простору у Харкові стала Рада молодих
вчених Національного технічного
університету «Харківський політехнічний
інститут.

Ініціатива молодих вчених у поєднанні з
досвідом створення освітніх платформ
для дітей та юнацтва Арсеналом Ідей
(м. Київ) сприяла швидкому налагоджен-
ню співпраці та організації інтерактивного
простору для творчості у Харкові.



Представляє собою інтерактивну освітню
платформу, яка:

• Поєднує науки, мистецтво та
інновації;

• Базується на міждисциплінарності та
широкому партнерстві;

• Побудована на основі власних
креативних рішень;

• Пропонує цикл інтерактивних лекцій
та інших заходів, розроблених
спеціально для проекту;

• Створює простір доступний для
людей з інвалідністю та пропагує
розвиток інклюзивного суспільства.

2. ОСВІТНІЙ ПРОСТІР



3. ОСОБЛИВОСТІ

• Приміщення обладнане кількома
інтерактивними зонами;

• Містить розвиваючі ігри, твори
мистецтва, доступні для дітей з
інвалідністю;

• Для шкільних груп та родин з
дітьми, спеціально створено цикл
цікавих науково-популярних
інтерактивних лекцій.



4. ПОСТІЙНО ДІЮЧІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

1.1. Інтерактивні лекції:

• «Розмови про мистецтво»

• «Щасливі родини тваринного світу»

• «Мобільні технології»
– «Зв’язок у сучасному світі»

– «Мобільні технології та здоров’я»

• «Щасливі родини тваринного світу»

• «Людина» (анатомія і здоров’я)

1.2. Освітні фільми

1.3. Демонстрації сучасної науки і
технологій



5. ІНТЕРАКТИВНІ ТВОРИ МИСТЕЦТВА

• Інсталяція «Сенсорікум»

• Сенсорне панно «Усе»

• Магнітні картини:
– «Неконтрольований живопис»

– «Моя казка»

• «Інсталяція у стилі супрематизм

6. РОЗВИВАЮЧІ ІГРИ

• Кінетичний пісок

• Конструктори

• Кубики

• Матеріали для творчості



НАУКОВО-ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

*Актуальний перелік запланованих заходів 
можна дізнатися на веб-сторінці: 
http://events.kpi.kharkov.ua

та в мережі facebook:
https://www.facebook.com/prostir.idei/

http://events.kpi.kharkov.ua/
https://www.facebook.com/prostir.idei/


WORKSHOP – це такий навчальний захід, на якому

учасники отримують знання самостійно. 

Основні відмінності WORKSHOP від заходів іншого типу:

• висока інтенсивність групової взаємодії;

• активність і самостійність учасників;

• життєвий досвід та спостереження.

Керівник WORKSHOP допомагає

учасникам визначити мету, завдання

високопродуктивної майстерні,

допомагає підбирати методи та
прийоми для активного дослідження.



Workshop «Фізика - це просто! Оптичні ілюзії»

http://events.kpi.kharkov.ua

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


Клуб юного 
еколога

Клуб юного 
машинобудівника

Їстівна хімія

Фізика – це 
просто!

Відновлювальна 
енергетика та 

електротехнології

Мехатроніка та 
робототехніка

Школа лідерства 
та фінансової 
грамотності

Історія науки та 
техніки

Розмови про 
мистецтво

Творчі студії та 
майстеркласи

Інклюзивні 
тематичні заходи



•23/10/2017 – 29/10/2017

•Науково-популярні лекції та лабораторні

•~ 470 відвідувачі

Осінні канікули

•09/01/2018

•Лекції лабораторні роботи та демонстрації

•~ 800 відвідувачів

•5,5% відвідувачів прийшли повторно

Зимові канікули

•26/03/2018 – 31/03/2018

•Лекції, лабораторні роботи та воркшопи

•1150+ відвідувачів

•12+% відвідувачів прийшли повторно

Весняні канікули

•Лише один день 16/05/2018

•Лекції, лабораторні роботи та воркшопи

•~700 відвідувачів

•~10% відвідувачів прийшли повторно

Міжнародний день світла UNESCO















Ця освітня 
платформа 

поєднує науку, 
мистецтво, 
інновації та 

враховує принцип 
міждисциплі-

нарності.

ЧОМУ ВАРТО ВІДВІДАТИ?Заняття в «Арсеналі Ідей» 
базується на широкій 

інтерактивній освітній 
програмі, яка постійно 
оновлюється та надає 

можливість дітям і підліткам 
творити, досліджувати, 

пізнавати, створювати власні 
роботи, здійснювати винаходи, 

відчувати себе активними 
учасниками у науковому та 

освітньому просторі. 

Знання та вміння, які школярі зможуть 
набути під час цих занять, дозволять 
розширити їхній загальний кругозір, 

поглибити знання з низки освітніх предметів, 
поліпшити рівень підготовки до ЗНО, 

визначитися зі своєю майбутньою професією.
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НАША АДРЕСА:

м. Харків,
вул. Кирпичова, 2
НТУ «ХПІ»,
електротехнічний корпус,
1 поверх, «Арсенал Ідей Україна»

КОНТАКТИ:
Координатор проекту: Сергій Радогуз

тел.: (057) 707 66 34

тел.: (096) 108 38 34

e-mail: prostir.idei.khpi@gmail.com

facebook: prostir.idei
http://events.kpi.kharkov.ua

ГРАФІК РОБОТИ:

Вт – Пт 11.00 – 18.00

Субота 10.00 – 17.00


