ОСНОВНІ ЗАХОДИ
X В С Е У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Ф Е С Т И В А Л Ю Н А У К И,
19-21 травня 2016 р.
(З повним переліком заходів та детальнішою інформацією про них можна ознайомитись
на веб-сайті Фестивалю: www.festival.nas.gov.ua)

Установи Національного центру «Мала академія наук України»
(З переліком заходів та детальнішою інформацією про них можна ознайомитись
на веб: сайті Фестивалю: www.festival.nas.gov.ua )
Дата
проведення

Захід

Місце проведення

Київська область
11 травня
16:30
18-21 травня
19 травня
10:00

Лекторій «Передові рубежі біології» (спільно з
Інститутом біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України)
Конкурс екскурсоводів (спільно з Національним
університетом фізичного виховання та спорту
України)
Всеукраїнський вебінар «Лабораторні практикуми.
Інноваційний підхід»

19 травня

Конференція «Юний дослідник»

19 травня
15:30
19-20 травня
20 травня
14:00
20 травня

Зустріч з молодими вченими (спільно з Національним
природничим музеєм НАН України)
Відкритий лекторій в рамках проекту «Всеукраїнська
мобільна студія популярної науки та техніки»
Презентація-тренінг інноваційних розробок НЦ
«МАНУ»: «Репозитарій навчальних ресурсів»;
«Національний рейтинг досягнень учнівської молоді»
Конференція «Юний дослідник»

20 травня
15:30

Науковий пікнік (спільно з Національним технічним
університетом України «Київський політехнічний
інститут»)

20-21 травня

Всеукраїнська виставка-конкурс дитячого малюнка
«Наукова палітра»
Круглий стіл «Географія в сучасному житті»

21 травня

м. Київ, вул. Леонтовича, 9,
тел.: 099 077-55-72
м. Київ, вул. Фізкультури, 1,
тел.: 095-510-39-32
м. Київ, вул. Мельникова, 63,
конференц-зал,
тел.: 489-55-17
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова,
м. Київ, вул. Пирогова, 9
м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 099 077-55-72
м. Київ
м. Київ, вул. Мельникова, 63,
конференц-зал,
тел.: 489-55-17
Київський обласний комунальний
позашкільний навчальний заклад
«Мала академія наук учнівської
молоді»,
м. Біла Церква,
вул. Гризодубової, 84-а,
тел.: 04563 7-20-29
Парк Національного технічного
університету України «Київський
політехнічний інститут»,
м. Київ, пр. Перемоги, 37,
тел.: 068-582-4511
м. Київ
Новосілківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів КиєвоСвятошинської районної державної
адміністрації Київської області,
Київська область,

Урочище «Лісники», с. Новосілки,
вул. Нова, 1

Волинська область
19 травня

20 травня
20 травня

Наукова конференція слухачів стаціонарних секцій
комунальної установи «Волинська обласна Мала
академія наук» за підсумками 2015-2016 навчального
року «Юний науковець року»
Свято «Творча обдарованість» (нагородження кращих
педагогів та учнів, які протягом навчального року
досягли високих результатів)
Обласна науково-технічна виставка молодіжних
інновацій та творчих проектів «Майбутнє України»

м. Луцьк,
вул. В’ячеслава Чорновола, 3
м. Луцьк, Київський майдан, 9,
актовий зал Волинської обласної
ради
м. Луцьк,
вул. В’ячеслава Чорновола, 3

Дніпропетровська область
19 травня
12:00
20 травня
10:00-11:00

Науково-практична учнівська конференція для
слухачів відділень фізики та математики
Урочиста церемонія нагородження призерів та
переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
України

м. Дніпропетровськ,
пр. Гагаріна, 26,
тел.: (056) 371-47-84
Обласна державна адміністрація,
м. Дніпропетровськ, пр. Поля, 1,
конференц-зал,
тел.: (056) 371-47-84

Житомирська область
17 травня
20-21 травня

Виставка-конкурс «Нове життя старим речам»
Виставка-конкурс «Чарівна нитка»

м. Житомир, вул. Якіра, 20
м. Житомир, вул. Якіра, 20

Закарпатська область
19 травня
19 травня
19 травня

20 травня
20 травня
20 травня

Виставка науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН
Презентації інноваційних розробок учнів-членів
Закарпатського територіального відділення Малої
академії наук України
Круглий стіл на тему: «Створення оптимальних умов
для всебічного розвитку вихованців Малої академії
наук України»
Круглий стіл для юних науковців у Карпатському
біосферному заповіднику
Екскурсія до лабораторії космічних досліджень ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»
Презентації кращих науково-дослідницьких робіт учнівчленів МАН

21 травня

Екскурсія до історико-краєзнавчого музею

21 травня

Зустріч з науковцями Інституту електронної фізики
НАН України

м. Рахів, вул. Миру, 28-а,
тел.: (03132) 2-12-96
м. Ужгород, вул. Будителів, 1,
тел.: (0312) 66-81-61
Іршавська районна станція юних
техніків,
м. Іршава, вул. Білецька, 16,
тел.: (0244) 2-19-64
м. Рахів, вул. Красне Плесо, 77,
тел.: (03132) 2-12-96
м. Ужгород, вул. Далека, 2-а,
тел.: (0312) 66-81-61
Іршавська районна станція юних
техніків,
м. Іршава, вул. Білецька, 16,
тел.: (0244) 2-19-64
м. Іршава, вул. Гагаріна, 9,
Іршавська районна станція юних
техніків,
м. Іршава, вул. Білецька, 16,
тел.: (03144) 2-14-07
м. Ужгород,
вул. Університетська, 21,
Іршавська районна станція юних
техніків,
м. Іршава, вул. Білецька, 16,
тел.: (0312) 66-81-61

Запорізька область
19 травня

Обласна науково-практична конференція «Наука і
техніка очима молодих» (презентація найкращих робіт
МАН)

16-20 травня

Виставка кращих робіт науково-технічного профілю
учасників Всеукраїнського конкурсу МАН Запорізької
області

20 травня

Урочистий захід, присвячений 25 річниці Запорізького
обласного відділення МАН

21 травня

Економіко-правовий турнір «Ерудиція у всьому»

Запорізький національний
університет,
м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66
Запорізький обласний центр
науково-технічної творчості
учнівської молоді «Грані»
Запорізької обласної ради,
м. Запоріжжя,
пр. Маяковського, 14
Запорізький національний
університет,
м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 66
Запорізький ліцей «Логос»,
м. Запоріжжя,
вул. Рекордна, 29

Кіровоградська область
20 травня
9:00-12:00

День відкритих дверей

19 травня

Наукова конференція студентів, магістрантів та
слухачів МАНУМ «День науки-2016»

20 травня
9:00

Екскурсія для слухачів МАНУМ першого року
навчання до музею авіації

Кіровоградський державний
педагогічний університет імені
В. Винниченка,
м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1,
тел.: (0522) 27-53-74
Кіровоградський національний
технічний університет,
м. Кіровоград,
пр. Університетський, 8,
тел.: (0522) 27-53-74
Кіровоградська льотна академія
Національного авіаційного
університету
м. Кіровоград,
вул. Добровольського, 1,
тел.: 066-549-46-08

Полтавська область
травень

Обласний форум переможців обласних та
Всеукраїнських масових заходів «Виховуємо наукову
еліту»

м. Полтава,
тел.: (0532) 56-56-02

Сумська область
19 травня
11:00

Обласна літературний конкурс «Проба пера»

20 травня
10:00

І етап Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт
для учнів 6-8 класів. Формат проведення : учнівська
конференція

21 травня
10:00

Семінар – практикум для слухачів відділення хімії та
біології Сумського територіального відділення МАН
України «Медицина майбутнього»
Науковий пікнік для слухачів наукових відділень

21 травня

Обласний центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою
молоддю,
м. Суми, вул. Августовська, 14-а
Обласний центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою
молоддю,
м. Суми, вул. Августовська, 14-а
Медичний інститут Сумського
державного університету,
вул. Санаторна, 31, м. Суми
Обласний центр позашкільної

15:00

Сумського територіального відділення МАН України

освіти та роботи з талановитою
молоддю,
м. Суми, вул. Августовська, 14-а
Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова, 2

Тернопільська область
19-21 травня

Дні науки в рамках Всеукраїнського фестивалю науки
2016

19-21 травня

Міжнародні тернопільські нобелівські читання

19 травня

Круглий стіл «Майбутнє з МАН»

19 травня

Круглий стіл з нагоди 415 років від дня народження
Ернеста Резенфорда

19 травня

Наукова конференція в рамках Всеукраїнського
фестивалю науки

20 травня

Підсумкова конференція «Іван Марчук – визначна
постать Лановеччини, України, світу»
Презентація кращих науково-дослідницьких робіт

20 травня

20 травня
20 травня
20 травня
21 травня

Презентація творчих об’єднань «Тиждень науки»
Виставка-конкурс науково-технічної творчості
учнівської молоді «Наш пошук і творчості тобі,
Україно»
Круглий стіл «Найвідоміші відкриття Українських
вчених»
Засідання наукового товариства «думка», «Ми діти
твої, Україно»

Тернопільський національний
технічний університет імені Івана
Пулюя
Тернопільський національний
технічний університет імені Івана
Пулюя
Заліщицька державна гімназія
м. Заліщики
Спеціалізована школа ім.
О.Маковея з поглибленим
вивченням інформаційних
технологій та технологічних
дисциплін
м. Заліщики
Зборівська державна українська
гімназія м. Заліщики зія ім.
Р.Завадовича Тернопільської
області

Лановецька загальноосвітня
школа №2-гімназія
Спеціалізована школа
ім. О. Маковея з поглибленим
вивченням інформаційних
технологій та технологічних
дисциплін м. Заліщики
Бучацький ліцей
Заводська загальноосвітня школа
Чортківського району
Кременецький ліцей
ім. У. Самчука
Шумський ліцей

Харківська область
19 травня
11:00-12:30

21 травня
10:00-12:00

Урочисте нагородження переможців та призерів
обласного і всеукраїнського етапів Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів МАН України
Підсумкова конференція обласної військовопатріотичної акції «Слобожанські дзвони перемоги»

м. Харків,вул. Танкопія, 15/2,
тел.: (057) 392-14-82
Харківський центр дослідницькоекспериментальної діяльності
«Будинок учителя» Харківської
обласної ради»,
м. Харків, вул. Скрипника, 14,
тел.: (057) 706-32-93

Херсонська область
19 травня
10:00

Круглий стіл «Наукові дослідження в галузі
комп’ютерних наук» для учнів наукових товариств та
педагогів Херсонської області

20 травня
13:00

Фестиваль наук «Науковцям слава і хвала»

20 травня
10:00

Лекторій в Херсонському обласному краєзнавчому
музеї

21 травня
15:00

Круглий стіл «Освіта, яку ми обираємо»

Херсонський національний
технічний університет,
м. Херсон,

Бериславське шосе, 24

21 травня
11:00

Навчальна експедиція до колекційного розсадника
Херсонського державного аграрного університету

Станіславська загальноосвітня
школа ім. К.Й.Голобородька
Білозерської районної ради
Херсонської області
Херсонський обласний краєзнавчий
музей,
м. Херсон, вул. Соборна, 9
Районна мала академія наук
учнівської молоді Білозерської
районної ради Херсонської області,

смт Білозерна,
вул. Р.Вдовиченка, 75
Херсонський державний аграрний
університет,
м. Херсон,

вул. Рози Люксембург, 23
Хмельницька область
19 травня
12:00-15:00

Урочисте нагородження переможців ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України

Хмельницький обласний
академічний музично-драматичний
театр ім. М. Старицького
вул. Соборна, 60

Черкаська область
19 травня

Відкриття експозиції виставки «Відділення філософії та
суспільствознавства Черкаського територіального
відділення МАН України»

19 травня

Виставка до міжнародного Дня рослин

19-21 травня

Лекторій «Метод Монте-Карло при розв’язуванні
рівнянь»

19-21 травня

Навчальний семінар-практикум «Моделювання
утворення спіральних галактик»

20 травня

20 травня

21 травня

Проведення археологічного квесту для учнів-членів
Малої академії наук України з презентацією нового
видання «Черкащина археологічна»:
Випуск 1 : Визначні пам’ятки
Випуск 2 : Відомі дослідники
Круглий стіл «Альтернативі джерела енергії – для
потреб армії»
Лекторій «Основні методи біологічних досліджень»

Черкаський обласний центр роботи
з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради,
м. Черкаси, вул. Смілянська, 132
Черкаський національний
університет імені Б.Хмельницького,
м. Черкаси, бул. Шевченка, 81
Черкаський національний
університет імені Б.Хмельницького,
м. Черкаси, бул. Шевченка, 81
Черкаський обласний центр роботи
з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради,
м. Черкаси, вул. Смілянська, 132
Черкаський обласний центр роботи
з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради,
м. Черкаси, вул. Смілянська, 132
Черкаський обласний центр роботи
з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради,
м. Черкаси, вул. Смілянська, 132
Черкаський національний
університет імені Б.Хмельницького,
м. Черкаси, бул. Шевченка, 81

21 травня

Навчальний семінар-практикум «Сучасні інформаційні
технології. Дворівневі цифрові голограми.»

Черкаський обласний центр роботи
з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради,
м. Черкаси, вул. Смілянська, 132

Чернівецька область
18 травня
14:00
19-21 травня
21 травня
11:00

ІІІ обласна учнівська науково-практична конференція
«Досліджуємо Буковину»
Виставка науково-дослідницьких робіт переможців ІІ
та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту у
2015/2016 н.р.
Зустріч слухачів БМАНУМ з відомими науковцями
краю в рамках проекту «Наука в особистостях»

м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 62
м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 62
Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича

Чернігівська область
19-21 травня
20 травня
14:00

Бесіди в гуртках, присвячені Дню науки
Вшанування переможців Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів
МАН України

м. Чернігів, вул. Щорса 4-а,
тел.: (046) 267-66-14
Чернігівський національний
педагогічний університет імені
Т.Г.Шевченка,
м. Чернігів,
вул. Гетьмана Полуботка, 53,
тел.: (046) 267-66-14

