
ПРОГРАМА ЗАХОДУ «НІЧ НАУКИ 2021» 

 

15:00-17:00 – Початок роботи локацій відкритого освітньо-наукового заходу «Ніч 

науки 2021». 

17:00-17:30 – Урочисте відкриття «Ночі науки 2021» в актовій залі Національного 

університету «Запорізька політехніка» за адресою: м. Запоріжжя, вулиця 

Жуковського, 64. 

17:30-19:30 – Продовження роботи локацій відкритого освітньо-наукового заходу 

«Ніч науки 2021». 

 

1. Перелік локацій від НУ «Запорізька політехніка» 

Кафедра «Автомобілі» «Форсаж» 

Кафедра «Будівельне 

виробництво та управління 

проектами» 

«Будуємо майбутнє разом» 

 

Кафедра «Двигуни 

внутрішнього згорання» 

«Чому електромобілі ще не скоро замінять 

машини з ДВЗ» 

«Голос доріг» 

Кафедра «Деталі машин і 

ПТМ» 

«Керування вантажопідйомною технікою» 

Кафедра «Економіка та митна 

справа» 

«Школа управління» 

 

Кафедра «Електричні машини» «М’яка вода» 

Кафедра «Електричні та 

електронні апарати» 

«Електричні та електронні апарати на службі 

людства» 

Кафедра «Електропостачання 

промислових підприємств» 

«Таємнича електроенергія» 

Кафедра «Електропривод та 

автоматизація промислових 

підприємств» 

«Людина + машина = мехатроніка» 

Кафедра «Електропривод та 

автоматизація промислових 

установок» 

«Електричний птах. Школа дронів» 

 

Кафедра «Журналістика» 

 

«Журналістика у світі сучасних цифрових 

технологій» 

Кафедра «Захист інформації» «Юний хакер» 

Кафедра «Інформаційні 

технології електронних 

засобів» 

«Керування роботами, складання радіолокаційної 

установки» 

Кафедра «Композиційні 

матеріали, хімія та технології» 

«Матеріали, що вражають» 

 

Кафедра «Композиційні 

матеріали, хімія та технології» 

«Можливості 3 D друку» 

 



Кафедра «Кримінальне, 

цивільне та міжнародне право» 

Квест «Детективний слід» 

Кафедра «Машини і технологія 

ливарного виробництва» 

«Магія лиття металів» 

Кафедра «Металорізальні 

верстати» 

«Верстати, що вміють малювати» 

Кафедра «Міжнародні 

економічні відносини» 

«Відкритий світ твоїх можливостей» 

Кафедра «Нарисна геометрія, 

інженерна та комп'ютерна 

графіка» 

«Конструкторське бюро» 

Кафедра «Обладнання та 

технологія зварювального 

виробництва» 

«Таємниці зварювання»  

Кафедра «Обробка металів 

тиском» 

«Виклик залізу» 

Кафедра «Програмні засоби» «Світ програмування  та комп’ютерів» 

Кафедра «Радіотехніка та 

телекомунікації» 

«Електронні гаджети» 

Кафедра «Технологія 

авіаційних двигунів» 

«Юний авіатор»  

Кафедра «Технологія 

машинобудування» 

«Сучасні майстри металу» 

Кафедра «Транспортні 

технології» 

«Логістика майбутнього» 

Кафедра «Туристичний, 

готельний та ресторанний 

бізнес» 

 

«Створюємо позитивний настрій туриста» 

«Чи не пересолена їжа в ресторані?» 

Кафедра «Фізика» «Нічні наукові експерименти» 

Кафедра «Фізичне 

матеріалознавство» 

«Materials Wars» 

ЛТД «Інфоком» «Роботи» 

Музей технічного розвитку Історія «Машина часу» 

 

2. 16:00-19:30 –  Міжнародна наукова конференція у форматах офлайн та онлайн 

для викладачів та студентів НУ «Запорізька політехніка». 

Всі заходи організовано згідно з положенням про адаптивний карантин. 

 


