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АСОЦІАЦІЯ РЕКТОРІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ  НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ  УКРАЇНИ 
ASSOCIATION OF RECTORS OF TECHNICAL UNIVERSITIES OF UKRAINE 

18.11.2019р. № 1-60 

Ректорам університетів України –  

членам Асоціації ректорів вищих  

технічних навчальних закладів України   
 

Шановні колеги! 

Асоціація ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Благодійна організація 

«Благодійний Фонд імені Святого Володимира» з листопада 2019р. по червень 2020р. проводять  

Третій Всеукраїнський фестиваль інженерних талантів «Future of Ukraine 2020» (Додаток 1). 

 

Метою Фестивалю є сприяння розвитку інженерної освіти, популяризації інженерної професії, пошуку, 

заохочення та підтримки творчої, талановитої молоді, яка планує пов’язати своє майбутнє зі 

створенням новітньої техніки (детальна інформація про  конкурс у Додатку 2 до цього листа). 

 

З метою розповсюдження інформації про Фестиваль «Future of Ukraine 2020» та заохочення студентів 

взяти участь у конкурсі, представники Організаційного комітету звертаються до Вас з проханням 

провести презентацію програми на базі Вашого вищого навчального закладу. (детальна інформація у 

Додатоку 3). 

 

       У разі Вашої згоди, просимо посприяти у проведенні презентації Фестивалю «Future of Ukraine 

2020», а також надати контакти особи, яка буде координатором від приймаючої сторони. 

 

       Вся інформація, а також звіт про проведення Другого Всеукраїнського Фестивалю інженерних 

талантів Future of Ukraine 2019» знаходиться на сайті Асоціації ВТНЗ України: www.ar-tech-uni.org.ua. 

 

             Користуючись нагодою висловлюємо Вам свої запевнення у найвищій повазі. 

 

 

З глибокою повагою, 

 

Голова Ради Асоціації 

ректорів ВТНЗ України,  
ректор „КПІ ім. Ігоря Сікорського” М.З. Згуровський 

 

 

 

 

Контактна особа: 

Галлямова Євгенія 

тел.: +38(067)247-81-95 

e-mail: ev.gallyamova@stvf.org.ua 

Вик.: Панов Є.М. тел. 236-40-52 

e-mail: ecf@kpi.ua 

Вик.: Девтерова Т. В. т/факс 204-94-25 

e-mail: radarect@gmail.com  
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Додаток до листа №2 

 

Асоціація ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Благодійна організація 

«Благодійний Фонд імені Святого Володимира» проводять  Третій Всеукраїнський фестиваль 

інженерних талантів «Future of Ukraine 2020» за участю компаній «Прогрестех-Україна»,«Боінг 

Україна».  

 

Метою Фестивалю є сприяння розвитку інженерної освіти, популяризації інженерної професії, пошуку, 

заохочення та підтримки творчої, талановитої молоді, яка планує пов’язати своє майбутнє зі 

створенням новітньої техніки. 

 

Учасниками Фестивалю є студенти ЗВО України, повнолітні громадяни України, що здобувають вищу 

освіту за ступенями бакалавра або магістра за інженерними або природничими спеціальностями, 

незалежно від форми власності і підпорядкування. Від Учасників  очікуються здібності до 

винахідництва (створення нового), до оригінального мислення, до вирішення комплексних, 

нестандартних задач (в рамках сукупності різних природничих та інженерних дисциплін) та вільне 

володіння англійською мовою. 

 

Фестиваль проводиться у три тури: 

 

І тур Фестивалю проводиться  у режимі онлайн тестування з низки дисцплін технічного спрямування 

та англійської мови. 

 

ІІ тур Фестивалю  передбачує вирішення комплексного інженерного завдання та проводиться очно на 

базі ЗВО-партнерів Фестивалю. 

 

ІІІ тур Фестивалю  полягає у представленні учасниками командних проектів а також захисті 

індивідуальних презентацій англійською мовою на тему «How my field of knowledge influences the 

humanity progress». Проводиться у м. Київ. 

 

Переможці Фестивалю отримають приз у вигляді оплачуваної поїздки на виробничі підприємства 

компанії «Боінг» у м. Сієтл, США.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток до листа №3 

 

Дати проведення презентацій: 

  

 Національний авіаційний університет  (член асоціації)  – 25.11.2019 

  Національний університет «Львівська політехніка» (член асоціації) – 28.11.2019 

 Львівський національний університет імені Івана Франка – 28.11.2019 

 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (член асоціації) – 

02.12.2019 

 Національний аерокосмічний університет ім.. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут»  (член асоціації) – 02.12.2019 

 Харківський університет будівництва та архітектури- 03.12.2019 

  Харківський національний університет ім. В.Н. Кармазіна – 03.12.2019 

 Одеський національний політехнічний університет (член асоціації) – 13.12.2019 

 Одеська державна академія будівництва та архітектури - 13.12.2019 

 Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (член асоціації) – 18.12.2019 

 Дніпровский національний університет імени Олеся Гончара – 18.12.2019 

                За бажанням  інші ВТНЗ Асоціації мають змогу провести 

презентацію в заздалегідь обумовлені терміни. 

             


