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7 вересня 2018 року виповнився один рік з дня відкриття Центру «Арсенал Ідей Україна»
НТУ «ХПІ». Створений за ініціативи молодих вчених НТУ «ХПІ» (голова Ради молодих
вчених – Р. Томашевський), за підтримки Харківської облдержадміністрації, Благодійного
фонду «Мистецький Арсенал» (директор – О. Вієру) в рамках Всеукраїнської соціальної
програми Марини Порошенко «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», Центр став
першим в Україні постійно діючим інтерактивним майданчиком творчості, досліджень та
пізнання для школярів та молоді, в тому числі з інвалідністю. Центр «Арсенал Ідей Україна»
НТУ «ХПІ» вже став відомим не тільки в Слобожанщині, а й в інших регіонах України.
Центр став майданчиком для практичних занять майбутніх педагогів з ХНПУ імені Г. С.
Сковороди, для проведення заходів з майбутніми абітурієнтами НТУ «ХПІ». Набули
популярності цікаві програми під час Днів відкритих дверей, «Канікул з Політехом», Наукових
Субот, Фестивалів Науки та ін. Центр відвідали: перша леді України Марина Порошенко,
голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, Перший космонавт Незалежної
України, Герой України Леонід Каденюк, дипломати та відомі вчені – популяризатори науки зі
США, Німеччини, Іспанії та ін.
За цей час Центр відвідали понад 5000 дітей та молоді.
З приводу першої річниці Арсеналу було організовано конкурс малюнків на тему «Я І МОЯ
КРАЇНА». 39 учасників віком від 7 до 16 років з Харкова, Харківської області та м. Маріуполь
Донецької області взяли участь у заході. Журі очолював проректор НТУ «ХПІ», професор Ю.
І. Зайцев. Співголова журі – професор ХДАДМ О. А. Векленко.
17 листопада в залі засідань Вченої ради НТУ «ХПІ» відбулося урочисте нагородження
учасників та призерів конкурсу малюнків «Я І МОЯ КРАЇНА», присвяченого 1-й річниці
Центру «Арсенал Ідей Україна» НТУ «ХПІ». Спеціальними дипломами нагороджено 5
учасників, дипломами ІІІ ступеня – 6 учасників, дипломами ІІ ступеня – 6 учасників,
дипломами І ступеня – 7 учасників різних вікових категорій.
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Слід відзначити, що роботи були виконані в різних техніках. Призерами стали 8 хлопців і
дівчат з НВК імені В. Г. Короленка, 6 студентів комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ
«ХПІ».
Дипломи І ступеня отримали: Олександра Переварюха, 7 років (м. Маріуполь, Донецька
обл.), Даша Волошко, 9 р. (НВК Короленка), Аніта Бєлоброва, 11 р. (ЗОШ №109 м. Харкова),
Аліна Душина, 14 р. (Дитяча художня школа №2 ім. П. О. Левченка), Олександр Шевченко,
14 р. (НВК ім. Короленка), Тетяна Гурій та Анастасія Яцук, І курс (КТК НТУ «ХПІ»).
Всі учасники були дуже вражені щирою підтримкою в НТУ «ХПІ», їх відзначили не тільки
дипломами, а й солодощами та фірмовою атрибутикою НТУ «ХПІ». Дякуємо за підтримку та
участь у проведенні конкурсу: проректору М. І. Гасанову, проректору Ю. І. Зайцеву, голові
студентської профспілки НТУ «ХПІ» С. М. Мастерному, директору навчально-наукового
інституту енергетики, електроніки та електромеханіки Р. С. Томашевському, молодим
вченим університету – кураторам проектів С. Радогузу, В. Малікову, К. Мінаковій.


