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Шановні колеги! 
 

Організаційний комітет 16-ї щорічної міжнародної конференції з 
Hands-on Science запрошує Вас прийняти участь у HSCI2019, яка 
відбудеться в НТУ «ХПІ», м. Харків з 2 по 6 вересня 2019 р.  

 
 

Організатори конференції: 

  
Асоціація Hands-on Science Network 

Брага, Португалія 
НТУ «ХПІ» 

Харків, Україна 
 
 
web-сайт конференції: 

http://hsci.info/hsci2019/ 
 

HSCI2019 надасть ідеальну можливість для оволодіння новими 
педагогічними технологіями від відомих фахівців у сфері STEM-освіти та 
поділитися власним досвідом з імплементації власних методик з 
природничих та інженерно-природничих дисциплін.  
 

За результатами конференції Ви отримаєте: 
− сертифікат учасника міжнародної конференції з педагогічної 

майстерності HSCI2019; 
− міжнародний сертифікат з проходженням стажування (5 днів) з 

опанування нових педагогічних методик (при відвідуванні усіх 
заходів конференції HSCI2019 та доповіді за обраним напрямком).  



Метою конференції є сприяння дружньому та широкому обміну досвідом 
щодо передового досвіду, навчальних програм і методичних питань, 
соціальних факторів та вивчення науки, а також інших питань, пов'язаних з 
науковим освітою та її розвитком. 

У програмі конференції плануються: 
• усні та стендові презентації,  
• семінари та групові обговорення,  
• демонстраційні сесії Hands-on експериментів  
• майстер-класи 
• наукові шоу або вистави. 
 
Конференція HSCI2019 буде охоплювати питання, що стосуються 

наукової освіти в галузі науки і техніки: фізика, хімія, географія, біологія, 
науки про життя, геологія, зоологія, ботаніка, екологія, археологія, 
астрофізика, математика, робототехніка, комп'ютерні науки, соціологія, 
психологія, медичні науки тощо. 

Організаційний внесок конференції HSCI2019  

Дата Участь 
* 

Участь  
(з доповіддю)** 

До 1 липня 2019 року 500 UAH 1200 UAH 

Після 1 липня 2019 року 900 UAH 2000 UAH 

* - Організаційний внесок конференції учасника міжнародної конференції з педагогічної 
майстерності HSCI2019: 
 Доступ до усіх секцій конференції (за бажанням) 
 Кава-брейки 
 Культурна програма 
 Сертифікат учасника 

 
** - Організаційний внесок конференції з повною участь у конференції, яка включає доповідь: 
 Участь у пленарних засіданнях конференції, усні доповіді, плакатні сесії, майстер-класи, 

наукові ярмарки, наукові виступи та тренінги для вчителів. 
 Кава-брейки 
 Обіди під час конференції 
 Культурну програму 
 Збірник конференції (електронний формат) 
 Міжнародний сертифікат з проходженням стажування 

 
Адреса локального оргкомітету: 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

вул. Кирпичова, 2, 61002 м. Харків, Україна 
hsci2019@gmail.com, +38 097 0670079 

mailto:hsci2019@gmail.com

