
 

 
   

 

Програма 

Івано-Франківськ 

11 – 12 листопада 2017 року 

 

12 листопада (неділя) 

Наукове містечко «Нова енергія» на базі Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу (вул. Карпатська, 15) 

 

Екскурсії (11:00, 12:00, 13:00 та 14:00)  
 

ЕКСКУРСІЯ НАУКОВИМ МІСТЕЧКОМ «НОВА ЕНЕРГІЯ»  
Ви познайомитесь із законами фізики, властивостями тіл та перетворенням енергії, 
поринете у віртуальний світ, де вмить перенесетесь у будь-яку точку Галактики. Тут 
батьки можуть позмагатись із дітьми, хто більше згенерує енергії на велогенераторі. 
Наші екскурсоводи – справжні професіонали своєї справи, які вміють пізнавально, 
доступно й весело розповісти про кожен науковий експонат. Окрім цього у нашому 
Науковому музеї можна торкатися всіх експонатів, перевіряти перетворення енергії, а 
також – спробувати себе у ролі дослідника (тривалість – година). 
 

Демонстрації (12:00 та 14:00)  

 

TESLA ENERGY SHOW – справжнісіньке видовище зі спецефектами на будь-який смак, 
каскадами електричних зарядів та блискавок, плазмовими кулями, генераторами, від 
яких волосся буквально стає дибки. І все це – лише невелика частина грандіозного 
«Tesla Energy Show»! Ви потрапите в містичний та небезпечний світ – світ змінного 
струму, блискавок та надзвичайних відкриттів. Його творець – Нікола Тесла – геній, що 
випередив свій час (тривалість – година). 
 

Майстер-класи (з 12:00 до 15:00): 

 

 LEGO Master" & "LEGO Mindstorms EV3: 

Перехід від псевдотворчості (складання за принципом «куди-небудь, будь-
які деталі») до функціональної творчості (спочатку проектування – ЩО це 
має бути і ЯК воно повинно працювати, а потім – конструювання). 
Створення інструкцій моделей (вивчення 3D-редакторів LDraw та LEGO 
Digital Designer). Інвентаризація наявних дома деталей, сортування та 
формування власного набору для творчості. Вивчення деталей, їхнього 
призначення, особливостей та способів з’єднання. Робототехніка LEGO 
Mindstorms EV3 – найінтелектуальніший продукт LEGO, який є ідеальним 
інструментом для вивчення процесу алгоритмізації – основи будь-якої 
мови програмування! (Вік 8+) Олександр Рашкевич 
 



 “3D. Віртуальність у реальність” 

Ми знаємо, що за 3D майбутнє нашої важкої і легкої промисловості. Саме 
тому знайомство з цією технологією дасть перевагу кожному, хто хоче 
домогтися успіху в майбутньому. Дитина завжди прагне постійно вчитися, 
бачити та дізнатися щось нове, пробувати все самотужки. Саме для таких 
дітей ми створили першу у Західному регіоні 3D-ШКОЛУ та розробили 
адаптований курс: «3D.Віртуальність у реальність», з яким Ви зможете 
познайомитися на нашому майстер-класі (Вік 8+) Володимир Корнута 

 

 Фотошкола 

Любиш фотографувати? Мрієш навчитися ловити неповторну мить? 
Замало опинитися в потрібний час у правильному місці: справжній 
фотомитець знає, як «упіймати» вдалий кадр. Ми зробимо з Вас 
справжнього фотохудожника! Настав час повчитись у нашій Фотошколі.  
Мирон Грушецький 

 

Контакти: 

dni-nauky.in.ua 

newenergy.if.ua 

 www.facebook.com/NewEnergyScienceCity 

тел: 097 959 5900 

http://www.facebook.com/NewEnergyScienceCity

