ОСНОВНІ ЗАХОДИ
IX 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,
присвяченого Міжнародному року світла
19-21 травня 2015 р.
Централізовані заходи організаторів IX Всеукраїнського фестивалю науки
Дата і час
проведення

Назва заходу

Місце проведення

19 травня
10:00

Прес-конференція з нагоди проведення
ІХ Всеукраїнського фестивалю науки

Інститут електрозварювання
ім. Є.О.Патона НАН
України,
м. Київ, вул. Боженка, 11,
поверх 2, читальний зал

19 травня
11:00

Урочисте відкриття
ІХ Всеукраїнського фестивалю науки

Інститут електрозварювання
ім. Є.О.Патона НАН
України,
м. Київ, вул. Боженка, 11,
поверх 2, актовий зал

Вітальні промови:
- Президент НАН України академік НАН України
Б.Є. Патон
-

Міністр освіти і науки України С.М. Квіт

-

Міністр молоді і спорту України І.О. Жданов

-

Голова Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти Л.М. Гриневич

-

Посол Франції в Україні пан Ален Ремі

Лекції:
- «Світлодіодне освітлення: проблеми, рішення,
перспективи» - проф.Сорокін Віктор Михайлович,
член-кореспондент НАН України
- «Як приборкати фотон?» - Ігор Доценко,
французький науковець українського походження,
член дослідницької групи лауреата Нобелівської премії
у галузі фізики за 2012 р. Сержа Ароша

19 травня
10:00-18:00

День відкритих дверей у музеї Є.О.Патона та
демонстраційному
залі
Інституту
електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України,
зустріч з молодими вченими

Інститут електрозварювання
ім. Є.О.Патона НАН
України,
м. Київ, вул. Боженка, 11

19 травня
10:00-18:00

Презентація інноваційних розробок установ НАН Інститут електрозварювання
України
ім. Є.О.Патона НАН
України,
м. Київ, вул. Боженка, 11,
поверх 1, хол
19 травня
Презентація науково-дослідницьких робіт, стендові Інститут електрозварювання
10:00-18:00
доповіді учнів-членів Малої академії наук України ім. Є.О.Патона НАН
та учнів середніх навчальних заходів м. Києва
України,
м. Київ, вул. Боженка, 11,
поверх 2, хол
Міжнародна зелена школа Фонду «Відкрита політика» спільно з
Міжнародним родинним фестивалем «Як намалювати птаха…» представляє програму
«Наука через традиційне українське мистецтво»
19 травня
Класична музика у виконанні вихованців музичних Інститут електрозварювання
10:00-18:00
шкіл. Середньовічні співи разом з Тарасом ім. Є.О.Патона НАН
Компаніченком та гуртом «Хорея козацька». України,
Майстер-класи народних умільців та зелені м. Київ, вул. Боженка, 11,
лабораторії молодих вчених:
поверх 2, хол
-‐
«Геометрія соломо плетіння» спільно з членом
Спілки майстрів України, майстром із соломо
плетіння Раїсою Павленко та модераторами
Міжнародної зеленої школи
-‐
«Фізика музики», акустика спільно з кобзарем,
лірником, керівником гурту «Хорея козацька»
Тарасом Компаніченком та керівником секції
«Фізика» МЗШ Наталією Башмаковою
-‐
«Хімія гончарства» спільно з майстром Зоєю
Предко та волонтерами секції «хімія» МЗШ, КНУ ім.
Т. Шевченка
-‐
«Фізика традиційної дитячої іграшки» разом з
народним майстром Іваном Приходьком та
модераторами секції «фізика» МЗШ
-‐

народні танці та забави

-‐
«Фізики та лірики»: музичні паузи з
вихованцями музичних шкіл м. Києва та м.
Сєвєродонецька
В рамках ІХ Всеукраїнського фестивалю науки Посольство Французької Республіки в
Україні презентує науково-популярні фільми:
19 травня
14:00

19 травня
15:30

- Мікрокосмос (Microcosmos) (75 хвилин)

Інститут електрозварювання
Документальний фільм, який висвітлює життя у ім. Є.О.Патона НАН
траві. Цей фільм став результатом багаторічних України,
м. Київ, вул. Боженка, 11,
досліджень науковців
поверх 2, актовий зал
- «Комашки» (Minuscule) (110 хвилин)
Інститут електрозварювання
Мультиплікаційний серіал про чарівний і скритий ім. Є.О.Патона НАН
України,

світ маленьких комах
20 травня
15:00

м. Київ, вул. Боженка, 11,
поверх 2, актовий зал
«Вода, земля та селянин» ( L'eau, la terre et le paysan) м. Київ,
- 52 хвилини
вул. Саксаганського, 6,
Економічна бретонська модель базується на Будинок кіно,
інтенсивному розведені свиней та курей. Франції синій зал
зобов'язалася повернути належний санітарний стан
водам Бретані до 2015 року. Вирішення проблеми з
водою у Бретонському регіону це необхідність
перегляду всього устрою життя, своєї економіки,
соціальної рівноваги, а перехід до сталого розвитку
та європейської аграрної моделі.

20 травня
16:00

«Люди» (Les gens) - 95 хвилин

м. Київ,
У Гренландії на воді, кризі чи землі, люди вул. Саксаганського, 6,
зустрічаються та спостерігають за мешканцями Будинок кіно,
цього дикого закрижанілого краю впродовж синій зал
безкрайніх днів: тваринами, рослинами та
мінералами. Цей фільм є екпериментальним, та
змінює
традиційні
перспективи
наукового
документального кіно: це тварина бачить людину,
яка прийшла на її територію.

21 травня
15:00

«Наші діти нас звинуватять» (Nos enfants nous м. Київ,
accuseront) - 112 хвилин
вул. Саксаганського, 6,
Фільм розповідає про ініціативу муніципалітету Будинок кіно,
Гарду (Бержак), який вирішив перейти на біо синій зал
харчування в шкільній їдальні. Режисер фільму
прискіпливо роздивляється природну катастрофу,
яка зашкоджує молоді: отруєння сел аграрною
хімією (76 000 тон пестіцидів на рік), що призводить
до погіршення здоров"я у населення. Один єдиний
наказ: не тільки констатувати проблему, а й відразу
шукати спосіб її вирішення, для того, щоб завтра,
наші діти не звинуватили нам. Фільм вийшов у
листопаді 2008 року.

21 травня
15:00

«Світ по Монсантовські» (Le monde selon Monsanto) м. Київ,
- 109 хвилин
вул. Саксаганського, 6,
Режисер веде розслідування, яке ставить ставить під Будинок кіно,
сумнів діяльність відомої багатонаціональної синій зал
корпорації Монсанто, що займається виготовленням
ГМО

23 травня
13:00
23 травня
15:00

«Комашки» (Minuscule) - 110 хвилин

м. Київ,
Мультиплікаційний серіал про чарівний і скритий вул. Саксаганського, 6,
Будинок кіно,
світ маленьких комах.
червоний зал
«Мікрокосмос» (Microcosmos) - 75 хвилин
м. Київ,
Документальний фільм, який висвітлює життя у вул. Саксаганського, 6,
траві. Цей фільм став результатом багаторічних Будинок кіно,
досліджень науковців.
червоний зал

Президія НАН України, Інститут геологічних наук НАН України,
Благодійна організація «Морський благодійний фонд»
20 травня
15:00

Круглий стіл «Людина і океан».
Виступи провідних вчених з популярними лекціями і
обговорення проблем:
-‐ «Морська доктрина України щодо використання
науково-технічного потенціалу НАН України»
-‐ «Міжнародне
співробітництво
під
егідою
Міжнародної океанографічної комісії ЮНЕСКО»
-‐ «Мінеральні ресурси океану і морська геологія»
-‐ «Біологічні ресурси океану і морська біологія»
-‐ «Океанологія: погляд в майбутнє»
-‐ «Технічні засоби вивчення океану»

м. Київ, вул.
Володимирська, 54,
Президія НАН України,
зал засідань
другий поверх,
тел.: 239-65-36

Установи Національної академії наук України
Дата і час
проведення

Назва заходу

Місце проведення

м. К и ї в
Інститут фізики НАН України
19 травня
10:00 – 10:10
19 травня
10:10 – 10:20
19 травня
10:20 – 11:00
19 травня
11:00 – 11:30
19 травня
11:30 – 17:00
19-21 травня

19-21 травня

20 травня
10:00-13:00

Відкриття фестивалю науки в ІФ НАН України

м. Київ,
пр-т Науки, 46,
конференц-зал,
тел.: 525-55-79
Підсумки щорічного конкурсу молодих вчених та аспірантів на м. Київ,
здобуття премій імені видатних вчених ІФ НАН України
пр-т Науки, 46,
конференц-зал,
тел.: 525-55-79
Лекція «Світло в природі, технологіях, науці і культурі» (ООН м. Київ,
проголосила 2015 Міжнародним роком світла і світлових пр-т Науки, 46,
технологій)
конференц-зал,
тел.: 525-55-79
Відеофільм «До 110-річчя від дня народження видатного
м. Київ,
українського фізика Дмитра Дмитровича Іваненка (липень
пр-т Науки, 46,
1904-грудень 1994)»
конференц-зал,
тел.: 525-55-79
Екскурсії по лабораторіях інституту
м. Київ,
пр-т Науки, 46,
тел.: 525-98-41, 525-22-57
Науково-популярна лекція «Рідкокристалічний лазер як
В середніх та вищих
компонент дисплеїв майбутнього»
навчальних закладах Києва
за попереднім замовленням
тел.: 525-98-41
(Антонова Н.П.)
Науково-популярна лекція «Дослідження гальваномагнітних
В середніх та вищих
навчальних закладах Києва
явищ в маломірних системах»
за попереднім замовленням
тел.: 525-98-41
(Антонова Н.П.)
Екскурсії по лабораторіях інституту
м. Київ,
пр-т Науки, 46,
тел.: 525-98-41, 525-22-57

21 травня
18:30

Вечір «До 160-річчя від дня народження видатного
українського вченого, одного з перших українських академіків
Кащенка Миколи Феофановича» (1855-1935)

м. Київ,
вул. Володимирська, 45-а,
Київський будинок вчених
НАН України
тел.: 525-07-77

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
21 травня
13:30

Екскурсія по інституту

21 травня
14:30

Лекція «Темна сторона Всесвіту – чорні діри, темна матерія і
темна енергія»

21 травня
15:10

Лекція «Фізика ДНК: фундаментальні проблеми і
застосування»

21 травня
15:50

Лекція «Перспективні особливості наномагнетиків»

21 травня
16:40

Перегляд фільму про життя видатного українського фізикатеоретика, математика академіка М.М. Боголюбова

21 травня
17:30

Екскурсія в парк «Феофанія»

м. Київ,
вул. Метрологічна, 14-б
(кінцева зупинка автобусу
№548), к. 322
тел.: 521-34-95
м. Київ,
вул. Метрологічна, 14-б,
тел.: 521-34-95
м. Київ,
вул. Метрологічна, 14-б,
тел.: 521-34-95
м. Київ,
вул. Метрологічна, 14-б,
тел.: 521-34-95
м. Київ,
вул. Метрологічна, 14-б,
тел.: 521-34-95
м. Київ,
вул. Метрологічна, 14-б,
тел.: 521-34-95

Головна астрономічна обсерваторія НАН України
19-21 травня
10:00-18:00

Дні відкритих дверей (організовані екскурсії)

19-21 травня
10:00-18:00

«KOSMOC y 3D»
Виставка cтерео-світлин астрономічних об’єктів

19-21 травня
20:00

Аматорські астрономічні спостереження
(за умови ясного неба)

21 травня
18:00

«Нове в астрономії»
Зустріч усіх небайдужих до зоряного неба в рамках відкритого
публічного заходу
«Голосіївські астрономічні вечори»

м. Київ,
вул. Акад. Заболотного, 27,
Музей історії ГАО,
тел.: 526-47-58
м. Київ,
вул. Акад. Заболотного, 27,
Музей історії ГАО,
тел.: 526-47–58
м. Київ,
вул. Акад. Заболотного, 27,
павільйон демонстраційного
телескопа ГАО
тел.: 526-47-58
м. Київ,
вул. Акад. Заболотного, 27,
астрономічний клас в
музеї історії ГАО,
тел.: 526-47-58

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
19-21 травня

Дні відкритих дверей центрів колективного користування
інституту. Екскурсії для студентів та школярів

м. Київ, пр. Науки, 41,
корп. 1, к. 211; корп. 5, к. 108
тел.: 525-44-49, 525-55-50

19-21 травня

20 травня
11:00
21 травня
14:15

Дні відкритих дверей для учнівської, студентської молоді та
членів Малої академії наук України
- екскурсії до виставкового центру наукових досягнень
інституту,
- демонстрація експозиції інституту,
- демонстрація науково-популярних фільмів про діяльність та
науково-технічні розробки інституту
Проведення наукового семінару для молодих вчених інституту
Доповіді провідних вчених Інституту фізики напівпровідників
ім.В.Є. Лашкарьова НАН України з актуальних наукових
проблем сучасної фізики

м. Київ,
пр. Науки, 41, корп. 5,
тел.: 525-62-10, 525-55-50

м. Київ, пр. Науки, 41,
корп. 5, конференц – зал
тел.: 525-22-01, 525-57-55
м. Київ,
пр. Науки, 41, корп. 5, к.227,
т.525-22-01, 525-55-50

Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України
19 травня
15:00

Ознайомча екскурсія для учнів старших класів до
Виставкового центру інституту

20 травня
10:00

Лекція для студентів вищих навчальних закладів на тему
«Фізика шахтного метану: спосіб його отримання із вугілля»

20 травня
11:00

Ознайомча екскурсія для студентів вищих навчальних
закладів до Виставкового центру інституту та до центрів
колективного користування приладами

м. Київ,
бул. Акад. Вернадського, 36,
тел.: 424-31-10
м. Київ,
бул. Акад. Вернадського, 36,
тел.: 424-31-10
м. Київ,
бул. Акад. Вернадського, 36,
тел.: 424-31-10

Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України
19 травня
10:00-13:00

20 травня
12:00-16:00
20 травня
10:00-11:00
21 травня
12:00-16:00
21 травня
10:00-11:00

Лекції для студентів вищих навчальних закладів про напрямки
роботи інституту

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка,
Національний технічний
університет України
«Київський політехнічний
інститут», Національний
авіаційний університет,
Національний аграрний
університет, Національний
педагогічний університет
ім. М.Драгоманова,
Національний університет
харчових технологій
Круглий стіл «Проблеми сучасної біофізики»
м. Київ,
вул. В.Степанченка, 3
тел.: 502-41-25
м. Київ,
Лекція для школярів «Сучасна наука»
вул. Героїв Сталінграду 39-г,
сш №240
Зустрічі
з
представниками
організацій
потенційних м. Київ,
споживачів наукової продукції інституту
вул. В.Степанченка, 3
тел.: 502-41-25
On-line презентація інституту для співробітників Болгарської м. Київ,
академії наук
вул. В.Степанченка, 3
тел.: 502-41-25
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України

19 травня

Відкритий урок для учнів старших класів з метою
профорієнтації

м. Київ,
сш №200

20 травня
10:00-12:00
20 травня
10:00-12:00
21 травня
10:00-12:00

День «відкритих дверей» для студентів НТУУ «КПІ» ознайомлення з лабораторіями інституту, сучасними методами
досліджень (для студентів спеціальності «Ливарне
виробництво»)
День «відкритих дверей» для студентів НТУУ «КПІ» ознайомлення з лабораторіями інституту, сучасними методами
досліджень (для студентів спеціальності
«Спецелектрометалургія»)
День «відкритих дверей» для студентів НТУУ «КПІ» ознайомлення з лабораторіями інституту, сучасними методами
досліджень (для студентів спеціальності «Металознавство і
термічна обробка металів»)

м. Київ,
бул. Вернадського 34/1
м. Київ,
бул. Вернадського 34/1
м. Київ,
бул. Вернадського 34/1

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України
19-21 травня Дні відкритих дверей:
14:00-17:00 – – відвідання музею інституту, ознайомлення з експозицією з
історії та розвитку основних наукових напрямів його
діяльності;
– проведення екскурсії для школярів старших класів школи
№88 в музеї інституту, ознайомлення їх з історією інституту
та його внеском у розвиток науки і техніки; екскурсія до
лабораторії механічних досліджень, лабораторій наукових
відділів
19-21 травня Ознайомлення студентів Механіко-машинобудівного
9:00-11:00
інституту НТУУ «Київський політехнічний інститут» з
методиками оцінки конструкційної міцності сучасних
матеріалів; відвідання музею інституту, ознайомлення з
історією і розвитком основних наукових напрямів діяльності
інституту
19-21 травня Читання лекцій для студентів НТТУ «Київський
9:00-11:00
політехнічний інститут»

м. Київ,
вул. Тимірязівська, 2,
тел.: 281-63-49

м. Київ,
вул. Тимірязівська, 2,
тел.: 281-63-49

м. Київ,
вул. Тимірязівська, 2,
тел.: 281-63-49

Інститут проблем математичних машин та систем НАН України
19 травня
14:00

Наукова доповідь «Принципи опису багатозначних функцій та
функцій, що розбігаються»

м. Київ,
пр. Академіка Глушкова, 42,
тел.: 526-55-03

20 травня
1100

Наукова доповідь «Оцінка надійності в умовах малої
статистики відмов»

21 травня
11:00

Наукові доповіді для студентів та молодих науковців «Роль
молоді у наукових та прикладних досягненнях інституту»:
«Спектрально-цифровий метод візуальної 3D навігації»

м. Київ,
пр. Академіка Глушкова, 42,
тел.: 526-55-03
м. Київ,
пр. Академіка Глушкова, 42,
тел.: 526-55-03

Інститут проблем реєстрації інформації
19-20 травня

Наукова конференція ІПРІ НАН України

м. Київ, вул. М. Шпака, 2,
тел.: 454 21 57

21 травня

День відкритих дверей:
- презентація наукових розробок;
- зустріч-семінар провідних учених інституту з
аспірантами та студентами вузів

м. Київ, вул. М. Шпака, 2,
тел.: 454 21 57

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем
НАН України та МОН України
21 квітня
11:00

Презентація розробок з демонстрацією зразків сучасних
інтелектуальних інформаційних технологій в медицині

21 квітня
14:00

Презентація розробок в галузі інтелектуальних інформаційних
технологій в медицині

23 квітня
14:00

Презентація розробок з демонстрацією зразків сучасних
інтелектуальних інформаційних технологій в робототехніці,
обробці мовленнєвого та зорового сигналів

м. Київ, пр. Акад. Глушкова,
40,
корп. 11,
тел.: 502-63-66
м. Київ, пр. Акад. Глушкова,
40,
корп. 11,
тел.: 502-63-66
м. Київ, пр. Акад. Глушкова,
40,
корп. 11, корп. 6, к.112
тел.: 502-63-66

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
19 травня
10:00

День відкритих дверей (екскурсії лабораторіями, презентація
мінералогічної колекції)

20 травня
10:00

Наукові читання, присвячені 100-й річниці від дня
народження акад. О.С. Поваренних

21 травня
10:00

Науковий семінар Ради молодих учених інституту

м. Київ,
пр. Академіка Палладіна, 34
тел.: 424 04 60
м. Київ,
пр. Академіка Палладіна, 34
тел.: 424 04 60
м. Київ,
пр. Академіка Палладіна, 34
тел.: 424 04 60

Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
19 травня
10:00-14:00
14:00- 18:00.

19 травня
11:00-13:00
19 травня
16:30-18:00

День відкритих дверей у музеї О.В. Палладіна

м. Київ 30, ул. Леонтовича 9,
тел.: 234-59-74,
факс: 279-63-65
музей О.В. Палладіна

1). відвідування Меморіального музею академіка О.В.
Палладіна;
2) знайомство з науковою тематикою та розробками
підрозділів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН
України;
3) зустріч з директором інституту академіком
С.В.
Комісаренком та вручення нагород призерам та переможцям
конкурсів юнацької творчості.
Демонстрація цікавих (показових) експериментів та виступ з м. Київ 30, ул. Леонтовича 9,
лекціями
конференц-зал
тел..: 234-59-74,
(Силами ради молодих вчених Інституту)
факс: 279-63-65
Засідання «Університету юних біохіміків»
м. Київ 30, ул. Леонтовича 9,
ЛЕКЦІЯ за узгодженою програмою.
тел..: 234-59-74,
Вручення посвідчень випускникам Університету.
факс: 279-63-65
конференц-зал

травень
грудень

Книжково–інформаційні виставки, присвячені:
- 90-річчю від дня заснування Інституту біохімії
ім.О.В.Палладіна НАН України;

м. Київ 30, ул. Леонтовича 9,
корп. 4, бібліотека
тел..: 234-59-74,
факс: 279-63-65

- 130 років від дня народження акад. НАН Ураїни
О.В.Палладіна;
- 110 років від дня народженя акад. НАН Ураїни М.Ф.Гулого
травень

Проведення наукової конференції молодих учених “Актуальні
проблеми біохімії та біотехнології – 2015”,

м. Київ 30, ул. Леонтовича 9,
тел..: 234-59-74,
факс: 279-63-65
конференц-зал

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
березеньтравень
травень
травень
травень

травень
травень

Проведення курсу лекцій провідних вчених інституту для м. Київ,
молодих науковців та спеціалістів
вул. Автозаводська, 2,
тел.: 467-66-42
Книжково-інформаційна виставка «Праці науковців інституту м. Київ,
в зарубіжних виданнях 2013-2014 рр.»
вул. Автозаводська, 2,
тел.: 467-66-42
Урочисте засідання вченої ради інституту з нагоди м. Київ,
Всеукраїнського фестивалю науки.
вул. Автозаводська, 2,
тел.: 467-66-42
Школа-семінар для молодих науковців та спеціалістів м. Київ,
«Надтверді, композиційні матеріали та покриття: отримання, вул. Автозаводська., 2,
властивості, застосування»
тел.: 467-66-42, 430-85-00,
467-66-42
е-mail: molod_ism@ukr.net
Проведення конкурсу на кращу наукову роботу серед м. Київ,
аспірантів та молодих вчених Інституту.
вул. Автозаводська, 2,
тел.: 467-66-42
День відкритих дверей ІНМ ім. В.М.Бакуля НАН України
м. Київ,
- Відвідування музею та виставки науково-технічних вул. Автозаводська, 2,
досягнень інституту$
тел.: 467-66-42
- Ознайомлення з роботою Центру електронної мікроскопії і
мікроаналізу інституту
Інститут математики НАН України

3-6 червня

Міжнародна конференція молодих математиків

м. Київ,
вул. Терещенківська 3,
тел..: 2346322

Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України
19-21 травня

Виставка монографій, опублікованих співробітниками
інституту

19-21 травня

Ознайомлення студентів вузів з історією та науковими
досягненнями інституту

м. Київ,
вул. П.Нестерова, 3
тел.: 4562464
м. Київ,
вул. П.Нестерова, 3
тел.: 4562464

Інститут відновлюваної енергетики НАН України
20 травня
11:00

Лекція «Техніка застосування теореми про дивергенцію для
інтегрального опису параметрів систем з відновлюваними
джерелами енергії»

м. Київ,
вул.Червоногвардійська, 20-а
тел.: 206-28-09

20 травня
12:00

Круглий стіл за участю провідних вчених з тематики
використання екологічно чистих відновлюваних джерел
енергії

м. Київ,
вул.Червоногвардійська, 20-а
тел.: 206-28-09

Інститут загальної енергетики НАН України
19 травня
10:00-16:00
21 травня
15:00

День відкритих дверей
Презентація наукового збірника «Проблеми загальної
енергетики», присвяченого IX Всеукраїнському фестивалю
науки

м. Київ,
вул. Антоновича,172
тел.: 220-16-73, 220-16-78
м. Київ,
вул. Антоновича,172
тел.: 220-16-73, 220-16-78

Інститут вугільних енерготехнологій НАН України
19–21
травня

Відкрита лекція для студентів та аспірантів «Водневі
технології для енергетики та хімічної промисловості»

м. Київ, вул. Андріївська, 19,
тел.: 425-50-68

19–21
травня

День відкритих дверей. Ознайомлення з експериментальною
базою та розробками інституту

м. Київ, вул. Андріївська, 19,
тел.: 425-50-68

Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
19 травня
10:00
19 травня
10:00

Наукові читання, присвячені 60 – річчю з дня створення
Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН
України
День відкритих дверей з відвідуванням музею інституту

м. Київ,
вул.Кржижановського, 3,
тел.: 424-01-02
м. Київ,
вул.Кржижановського, 3,
тел.: 424-13-01

Інститут геологічних наук НАН України
20 травня
15:00

Круглий стіл «Людина і океан» (спільно з «Морським
благодійним фондом»

м. Київ,
вул. Володимирська, 54,
Малий зал засідань Президії
НАН України,
тел.: 239-65-36

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
20 травня
8:30-10:00

Лекція «Місце хімії у житті суспільства»

21 травня
14:00-16:00

Академічні читання академіка С.В. Волкова – до 80-річчя
«К интернациональности науки и научной школы»

23-24 травня
11:00-17:00

«День Науки»

м. Київ,
вул. Володимирська, 1,
сш № 25
м. Київ,
пр. Академіка Палладіна,
32/34,
тел.: 424-00-11
м. Київ,
вул. Акад. Заболотного, 150,
Інститут молекулярної
біології і генетики НАН
України,
тел.: 097-820-90-04

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України
19 травня
9:30

Наукова доповідь чл.-кор. НАН України, завідувача відділу
Інституту органічної хімії НАН України Іщенка О.О.

21 травня
9:30

Наукова доповідь д-ра біол. наук, завідувача лабораторією
Інституту клітинної біології і генетичної інженерії НАН
України Кутлахмедова Ю.О.

м. Київ,
бул. Вернадського, 42
тел.: 424-32-35
м. Київ,
бул. Вернадського, 42
тел.: 424-32-35

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
19 травня

День відкритих дверей

м. Київ,
вул. Терещенківська, 2,
тел.: 234 50 41

Інститут еволюційної екології НАН України
20 травня
14:00

21 травня
14:00-18:00

Урочисте засідання Вченої ради ІЕЕ НАН України.
Теми наукових доповідей:
- «Імплементація Європейської політики щодо чужорідних
видів в Україні»
-«Перспективи дендрохронологічних досліджень дубу
звичайного на межі природного ареалу»
- «Цукрові заводи України. Індустріальна спадщина і
ландшафт»
- «Методологічні аспекти класифікації та типологічного аналізу
ценотичного біорізноманіття»
- «Структурно-функціональні особливості адаптацій видів
родового комплекс Суeragrostis wolf за умов антропогенної
трансформації»
- «Антропогенна трансформація заплавно-руслових комплексів
Дніпра в межах м. Києва»

м. Київ,
вул. Акад. Лебедєва, 37, тел.:
439-35-07
Парк «Феофанія»

Екскурсії парком «Феофанія» НАН України
Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка НАН України

20 травня
10:00-15:00

20 травня
10:00-15:00

Цикл лекцій та екскурсій територією НБС ім. М.М.Гришка та у м.Київ, вул.Тімірязєвська, 1
купольній оранжереї:
- «Новинки світової селекції жоржини садової (Dahlia variabilis)
та її агротехніка»;
- «Бегонія: різноманіття та особливості культивування»;
- «Фарбувальні рослини: традиційне та сучасне використання»
Проведення конкурсу творів художнього мистецтва та
м.Київ, вул.Тімірязєвська, 1
фотографій «Зелений світ у фокусі»
Національний науково-природничий музей НАН України

17 травня
10:00-17:00

День відкритих дверей

17 травня
11:00 -15:00

- Практикум з мінералогії «Палеонтологічні розкопки»
(майстер- клас).
- Виготовлення знарядь праці первісних людей (майстер-клас
для початківців).
- Міні-лекція «Голоси земноводних»

м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51,
235-62-66
м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51,
235-62-66

19-21 травня
10:00- 16:00

19 травня
12:00-13:00

Тематична екскурсія «Флористичні скарби України:
різноманіття рослинного світу усіх куточків нашої держави».
Тематична екскурсія «Рослини на межі вимирання:
фітораритети світової флори та рідкісні рослини України».
Оглядова екскурсія «Вражаюче різноманіття рослинного
царства».
Екскурсія «Сторінками історії музею».
Тематична екскурсія «Рослинний світ Євразії та Тропіків:
рослини-легенди, рослини-загадки та рослини-рекордсмени».
Фотовистака та слайд-фільм «Сторінками Червоної книги
України»
Науково-популярна
лекція
«Прекрасні
та
особливо
небезпечні: хижі рослини України та світу»

м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51,
235-62-66

«Об’єднані метою. Експериментальна онкологія для
практичної медицини». Наукова школа для молодих учених.
Формат проведення: круглий стіл з практичними заняттями.
Програма заходу:
1.
Пленарні лекції та обговорення доповідей.
2.
Майстер-класи, присвячені застосуванню сучасних
молекулярно-біологічних методів в експериментальній та
клінічній онкології.
Експозиція наукових видань провідних вчених ІЕПОР –
засновників наукових шкіл

м. Київ, Васильківська, 45,

м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51,
235-62-66
20 травня
Майстер-клас з визначення та гербаризації рослин, створення м. Київ,
12:00-14:00 ботанічних колекцій
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51,
235-62-66
21 травня
Науково-популярна лекція «Симбіоз та його роль у живій м. Київ,
12:00-13:00 природі від зародження життя до наших днів»
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51,
235-62-66
Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
21-22 травня

21-22 травня
21-22 травня

Експозиція рідкісних, раритетних і коштовних книжкових
видань із особистої бібліотеки акад. Р.Є. Кавецького

21-22 травня

Екскурсія в музей акад. Р.Є. Кавецького

тел.: 455-91-50

м. Київ,
вул. Васильківська 45,
тел.: 259-02-71
м. Київ,
вул. Васильківська 45,
тел.: 259-02-71
м. Київ,
вул. Васильківська 45,
тел.: 259-02-71

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
17 травня
19 травня
10:00-13:00

День науки в ІМБГ (лекції, демонстрації, екскурсії та майстеркласи)
День відкритих дверей.
Екскурсія для учнів та студентів вищих навчальних закладів

м. Київ, вул. Заболотного,
150
м. Київ, вул. Заболотного,
150

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
19 травня
10:00

Наукова доповідь «Перспективи поліпшення фотосинтетичної
функції з метою підвищення продуктивності рослин»

м. Київ,
вул. Васильківська 31/17,
конференц-зал,
тел.: (044)-257-00-14

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
19-20 травня
11:00-17:00

Дні відкритих дверей: екскурсії до музею О.О. Богомольця

20 травня
14:00

Відкрита лекція на тему: «Як стовбурові клітини рятують
мозок?».

м. Київ, вул. Богомольця, 4,
(попередній запис груп за
тел.: 256-24-00,
066-987-04-44)
м. Київ, вул. Богомольця, 4,
(попередній запис за
тел.: 066-370-57-70)

Інститут гідробіології НАН України
19-20 травня Дні відкритих дверей для студентів старших курсів факультетів
11:15
біологічного та екологічного профілю Київського
національного університету імені Тараса Шевченка,
Національного педагогічного університету ім.
М.П. Драгоманова, Києво-Могилянської академії,
Національного університету біоресурсів і природокористування
України та учнів київських ліцеїв та шкіл
21 травня День відкритих дверей для широкого загалу відвідувачів
12:00

17 травня
10:00-17:00
17 травня
11:00-17:00
17 травня
11:00-15:00
17 травня
11:00-15:00
17 травня
11:00-15:00
17 травня
11:00-15:00
19-21 травня
10:00-16:00
19-21 травня
10:00-16:00
19-21 травня
10:00-16:00
19-21 травня
10:00-16:00
19-21 травня
10:00-16:00

м. Київ,
пр. Героїв Сталінграда, 12,
тел.: 418-22-72

м. Київ,
пр. Героїв Сталінграда, 12,
актовий зал,
тел.: 418-22-72
Національний науково-природничий музей НАН України
День відкритих дверей
м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51, 235-62-66
Спільні заходи до Дня науки з Інститутом зоології ім. І.І.
м. Київ,
Шмальгаузена НАН України, Інститутом гідробіології та ДУ
вул. Б.Хмельницького, 15,
«Інститут еволюційної екології» НАН України (наукові
тел.: 234-38-51, 235-62-66
демонстрації)
Практикум з мінералогії
м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51, 235-62-66
Палеонтологічні розкопки — майстер-клас
м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51, 235-62-66
Виготовлення знарядь праці первісних людей — майстер-клас
м. Київ,
для початківців
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51, 235-62-66
Міні-лекція «Голоси земноводних»
м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51, 235-62-66
Тематична екскурсія «Флористичні скарби України:
м. Київ,
різноманіття рослинного світу усіх куточків нашої держави»
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51, 235-62-66
Тематична екскурсія «Рослини на межі вимирання:
м. Київ,
фітораритети світової флори та рідкісні рослини України»
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51, 235-62-66
Оглядова екскурсія «Вражаюче різноманіття рослинного
м. Київ,
царства»
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51, 235-62-66
Екскурсія «Сторінками історії музею»
м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51, 235-62-66
Тематична екскурсія «Рослинний світ Євразії та Тропіків:
м. Київ,
рослини-легенди, рослини-загадки та рослини-рекордсмени»
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51, 235-62-66

19-21 травня Фотовистака та слайд-фільм «Сторінками Червоної книги
10:00-16:00 України»
19 травня
12:00-13:00

Науково-популярна лекція «Прекрасні та особливо небезпечні:
хижі рослини України та світу»

20 травня
12:00-14:00

Майстер-клас з визначення та гербаризації рослин, створення
ботанічних колекцій

21 травня
12:00-13:00

Науково-популярна лекція «Симбіоз та його роль у живій
природі від зародження життя до наших днів»

м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51, 235-62-66
м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51, 235-62-66
м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51, 235-62-66
м. Київ,
вул. Б.Хмельницького, 15,
тел.: 234-38-51, 235-62-66

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України
5 травня
11:00

Урочисте відкриття «Дня Рослин»

15 травня
11:30

Лекція «Синтетична біологія Крейга Вентера»

15 травня
12:00-14:00

Лекція «Стратегії розмноження рослин»

15 травня
12:00-14:00

Майстер-клас зі світлової мікроскопії «20 000 нм вглиб
рослинної клітини»

15 травня
12:00-14:00

Біологічна вікторина «Цей дивовижний мікросвіт»

15 травня
12:00-14:00

Лекція «Біотехнологія рослин: перспективи розвитку у
майбутньому»

15 травня
12:00-14:00

Демонстрація «Виділення та аналіз плазмідної ДНК»

15 травня
12:00-15:00

Майстер-клас «Біохімічний та молекулярний аналіз рослинних
білків на прикладі альфа-тубуліну»

м. Київ,
вул. Осиповського, 2-а,
актовий зал,
тел./факс: 434-37-77;
e-mail:iht@i.kiev.ua,
office.ifbg@nas.gov.ua
м. Київ,
вул. Осиповського, 2-а,
актовий зал,
тел./факс: 434-37-77;
e-mail:iht@i.kiev.ua,
office.ifbg@nas.gov.ua
м. Київ,
вул. Осиповського,2-а, к.112,
тел./факс: 434-37-77;
e-mail:iht@i.kiev.ua,
office.ifbg@nas.gov.ua
м. Київ,
вул. Осиповського,2-а, к.112,
тел./факс: 434-37-77;
e-mail:iht@i.kiev.ua,
office.ifbg@nas.gov.ua
м. Київ,
вул. Осиповського,2-а, к.112,
тел./факс: 434-37-77;
e-mail:iht@i.kiev.ua,
office.ifbg@nas.gov.ua
м. Київ,
вул. Осиповського,2-а, к.215,
тел./факс: 434-37-77;
e-mail:iht@i.kiev.ua,
office.ifbg@nas.gov.ua
м. Київ,
вул. Осиповського,2-а, к.215,
тел./факс: 434-37-77;
e-mail:iht@i.kiev.ua,
office.ifbg@nas.gov.ua
м. Київ,
вул. Осиповського,2-а, к.317,
тел./факс: 434-37-77;
e-mail:iht@i.kiev.ua,
office.ifbg@nas.gov.ua

15 травня
12:00-15:00

Лекція «Аналіз чужинного генетичного матеріалу (ГМО) у
рослинній сировині та продуктах харчування за допомогою
методу полімеразної ланцюгової реакції»

15 травня
12:00-15:00

Лекція «Нанобіотехнологія – сучасний стан та перспективи
розвитку»

15 травня
12:00-15:00

Лекція «Методи біоінформатики як інструмент сучасного
дослідження геному та протеому рослин»

15 травня
12:00-15:00

Лекція «Від повногеномного сиквенування до аналізу білків»

19 травня
12:00

травень

День відкритих дверей

Фотоконкурс Plant Art and Photography Contest Fascination of Plants Day - 2015“

м. Київ,
вул. Осиповського, 2-а,
к. 211, 215,
тел./факс: 434-37-77;
e-mail:
iht@i.kiev.ua,
office.ifbg@nas.gov.ua
м. Київ,
вул. Осиповського,2-а, к.111,
тел./факс: 434-37-77;
e-mail: iht@i.kiev.ua,
office.ifbg@nas.gov.ua
м. Київ,
вул. Осиповського,2-а, к.114,
тел./факс: 434-37-77;
e-mail: iht@i.kiev.ua,
office.ifbg@nas.gov.ua
м. Київ,
вул. Осиповського,2-а, к.114,
тел./факс: 434-37-77;
e-mail: iht@i.kiev.ua,
office.ifbg@nas.gov.ua
м. Київ,
вул. Осиповського,2-а, к.114,
тел./факс: 434-37-77;
e-mail: iht@i.kiev.ua,
office.ifbg@nas.gov.ua
спільнота у мережі
“Facebook“:
http://www.facebook.com/groups/228
192540621798/

15-31 травня

Виставка “Plant Art and Photography“ та арт-гербаристики
“Flora Taurica“ до Дня рослин в Україні

15-31 травня

Літературно-ботанічний конкурс «Слово про рослини (Verbum
de plantis)»

м. Київ,
вул. Осиповського, 2-а,
тел./факс: 434-37-77;
e-mail: iht@i.kiev.ua,
office.ifbg@nas.gov.ua
спільнота у мережі
“Facebook“:https://www.facebook.
com/groups/228192540621798/76606
0986834948/?comment_id=76606440
3501273&notif_t=group_comment

Інститут економіки та прогнозування НАН України
19 травня

День відкритих дверей в аспірантурі Інституту

м. Київ,
вул. П. Мирного, 26,
зал засідань вченої ради
тел.: 288-90-46

20 травня

Урочисте засідання Вченої ради, присвячене Всеукраїнському
фестивалю науки

м. Київ,
вул. П. Мирного, 26,
зал засідань вченої ради
тел.: 254-30-51

Інститут економіки промисловості НАН України
квітеньтравень

Цикл семінарів «Проблеми взаємозв’язку науки і вищої освіти в м. Київ, вул. Волоська, 5/8
сучасних умовах»
тел.: (050) 476-55-63

Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України
14 травня

19 травня

Наукові доповіді, присвячені Всеукраїнському фестивалю
науки: «Методи управління землегосподарськими системами»
та «Формування механізмів забезпечення сталого
землекористування на агроландшафтній основі»
Відкрита лекція, присвячена Всеукраїнському фестивалю
науки, на тему «Визначення стану екологічної і природнотехногенної безпеки України з позицій екологічної
модернізації»

м. Київ, бул. Т. Шевченка, 60,
тел.: 486-01-73
Коледж Київського
университету ринкових
відносин,
м. Київ,
вул. Березняківська, 26-б

Інститут економіко-правових досліджень НАН України
18-19 травня ХV міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Економіко-правові дослідження в ХХІ столітті: Вплив
інтеграційного вибору України на розвиток господарського
законодавства»
19 травня Науковий семінар з молодими вченими за темою «Економікоправове забезпечення підприємницької активності внутрішньо
переміщених осіб»
20 травня Виставка опублікованих наукових робіт інституту за останні
три роки

Сторінка конференції у
мережі Інтернет:
www.hozpravo.com.ua,
тел.: 456-94-99
м. Київ, бул. Т. Шевченка, 60,
тел.: 456-94-99
м. Київ, бул. Т. Шевченка, 60,
тел.: 456-94-99

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
19 травня
20 травня

20 травня

Урочисте засідання вченої ради інституту, присвячене Дню
науки
Відкрита лекція в рамках Всеукраїнського фестивалю науки,
приурочена до професійного свята науковців – Дня науки

Відкрита лекція в рамках Всеукраїнського фестивалю науки,
присвячена до професійного свята науковців – Дня науки

м. Київ, бул. Т. Шевченка, 60,
тел.: 486-62-38
Київський національний
економічний університет
ім. В. Гетьмана,
м. Київ, пр. Перемоги, 54/1,
тел.: 486-62-38
Київський національний
університет ім. Т. Шевченка,
м. Київ,
просп. Акад. Глушкова, 4-д,
тел.: 486-62-38

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України

14 травня
18 травня
9:00-10:30
19 травня
12:00-13:00
20 травня
20 травня
21 травня
11:40-13:15

Публічна лекція: «Роль науки и инноваций в обеспечения
баланса принципов коллективной и национальной
безопасности»
Круглий стіл «Актуальні проблеми соціології науки»
Круглий стіл
«Концепція наукового співтовариства»
Публічна лекція
«Про необхідність капіталізації соціально-психологічних
складових наукового потенціалу України»
Публічна лекція: «Энергетическое измерение в
совокупности факторов инновационного развития»
Круглий стіл
«Оцінка внеску науковця в науку»

Соловйов В.П.
тел.: 486-63-54
Грушевського, 4, к. 624,
Онопрієнко В.І.
тел.: 099-136-36-40
Трьохсвятительська, 4,
Онопрієнко В.І.
тел.: 099-136-36-40
Попович О.С.
тел.: 482-14-79
Соловйов В.П.
тел.: 486-63-54
НАУ, корп. 1, ауд. 360,
Онопрієнко В.І.
тел.: 099-136-36-40

21 травня
15:20-17:20
27 травня

Круглий стіл
«Сучасні інформаційно-комунікаційні технології і зміни
наукового етосу»
Публічна лекція: «Особенности функционирования
рынка научно-технической продукции»

КНУБА, ауд. 705,
Рижко Л.В.
тел.: 098-761-26-12
Соловйов В.П.
тел.: 486-63-54

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України
19 травня
10:00
21 травня

Наукова конференція «Сучасний стан українського
народознавства та мистецтвознавства в контексті наукової
спадщини М.Рильського» (до 120-річчя від дня народження
М. Рильського)
Міжнародна щорічна славістична конференція в НБВУ ім. В.
Вернадського «Науковий потенціал славістики: історичні
здобутки та магістралі розвитку»

м. Київ,
вул. Грушевського, 4,
4 поверх
Національна бібліотека
України ім. В.І.Вернадського
м. Київ,
пр. 40-річчя Жовтня, 3

м. Б і л а Ц е р к в а
Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України
19 травня
10:00

Лекція «Зелені патріархи Державного дендрологічного парку
«Олександрія»

20 травня
10:00
21 травня
10:00

Екскурсія «Вікова діброва – національне надбання України»
Тематичні екскурсії по експозиціям парку для студентів
профільних факультетів Білоцерківського національного
аграрного університет

Бібліотека-філіал № 10
Білоцерківської міської ЦБС,
вул. Крижанівського, 8
Дендропарк «Олександрія»
тел.: (04563) 4-05-47
Дендропарк «Олександрія»
тел.: (04563) 4-05-47

м. Д н і п р о п е т р о в с ь к
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України
19 травня
19-21 травня
19-21 травня
20 травня

20 травня

Лекція академіка НАН України В.І. Большакова у НМетАУ
про розвиток металургії України й ролі наукових досліджень і
розробок
Експозиція в бібліотеці інституту, присвячена видатним
вченим-металургам НАН України

м. Дніпропетровськ,
пр. Гагарина, 4,
тел.: 790-05-15
м. Дніпропетровськ,
пл. Акад. Стародубова1,
тел.: 790-05-15
Відвідування Музею металургів України співробітниками м. Дніпропетровськ,
інституту та студентами НМетАУ
пл. Акад. Стародубова1,
тел.: 790-05-15
Урочисте засідання вченої ради Інституту чорної металургії
м. Дніпропетровськ,
пр. Гагарина, 4,
пл. Акад. Стародубова1,
тел.: 790-05-15
Науково-технічна конференція «Молода академія – 2014» для м. Дніпропетровськ,
молодих спеціалістів і вчених інституту чорної металургії пр. Гагарина, 4,
ім. З. І. Некрасова НАН України та НМетАУ
пл. Акад. Стародубова1,
тел.: 790-05-15
Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України

19 травня
11:00
21 травня
12:00

Урочисте засідання Вченої ради інституту.
Порядок денний: поздоровлення; інформація щодо заходів,
передбачених у межах Всеукраїнського фестивалю науки
День відкритих дверей: екскурсії по наукових відділах та
лабораторіях, відвідання музею інституту школярами середніх
шкіл № 10 та № 23 м. Дніпропетровська

м. Дніпропетровськ,
вул. Сімферопольська, 2-а.,
к..216, тел.: 46-01-51
м. Дніпропетровськ,
вул. Сімферопольська, 2-а.,
к..220, тел.: 370-26-97

19 травня
11:00

Лекція «Вібросейсмостійкість машин та споруд»

19 травня
14:30

Лекція «Современные взрывчатые вещества и перспективы их
использования в горном деле»

20 травня
11:00

Лекція «Эволюция геологических, энергети-ческих,
экономических процессов и их взаимосвязь»

21 травня
12:50

Лекція «Класифікація газодиманічних явищ при веденні
гірничих робіт»

Дніпропетровський державний
аграрний університет
м. Дніпропетровськ,
вул. Ворошилова, 25, ауд. 236
Національний гірничий
університет
м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса, 19, корпус 4,
ауд. 5
Національний гірничий
університет
м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса, 19, корпус 1,
ауд. 1-74
Національний гірничий
університет
м. Дніпропетровськ,
пр. Карла Маркса, 19, корпус 1,
ауд. 4-10

Інститут технічної механіки НАН України
19 травня
9:30-10:50

Лекція «Історія теорії пружності і пластичності»

20 травня
8:00-9:30

Лекція «Методи штучного інтелекту в задачах сучасної
механіки»

21 травня
12:50

Лекція на тему:
«Перспективи активного видалення космічного сміття»

21 травня
14:10

Лекція «Перспективи розвитку промислового виробництва в
умовах космічного простору»

Дніпропетровський
національний університет
ім. О. Гончара,
вул. Казакова, 18,
корпус 14, ауд. 510,
тел.: (056) 376-45-86,
e-mail: Poshivalov.V.P@nas.gov.ua
Український державний
хіміко-технологічний
університет,
вул. Наб. Перемоги, 42,
механічний корпус, ауд. 607,
тел.: (056) 372-06-31,
e-mail: seroga_m84@mail.ru
Український державний
хіміко-технологічний
університет,
вул. Наб. Перемоги, 40,
механічний корпус, ауд. 607,
тел.: (056) 372-06-58,
e-mail: alpatov.a.p@nas.gov.ua
Український державний
хіміко-технологічний
університет,
вул. Наб. Перемоги, 40,
механічний корпус, ауд. 607,
тел.: (056) 372-06-58,
e-mail: alpatov.a.p@nas.gov.ua

Інститут транспортних систем і технологій НАН України
19 травня

Урочисте засідання Ученої ради
Інституту транспортних систем і технологій НАН України

м. Дніпропетровськ
вул. Писаржевського, 5,
тел.: (056) 32-30-55

19 травня

Лекція на тему «Розробка інтелектуальних електромереж з
використанням відновлюваних джерел енергії»

20 травня

День відкритих дверей в Інституті транспортних систем і
технологій НАН України

21 травня

Наукові читання «Моделювання гідротермодинамічних
процесів в складних течіях»

Національний
Гірничий
університет,
м. Дніпропетровськ,
пр.Карла Маркса, 19, ауд. 31,
тел.: (056) 373-07-70
м. Дніпропетровськ
тел.. Писаржевського, 5,
тел..: (056) 32-30-55
Київський національний
університет ім. Тараса
Шевченка, кафедра
прикладної і теоретичної
механіки

Інститут проблем природокористування та екології НАН України
19 травня
14:00-17:00
21 травня
10:00-13:00

«Круглий стіл» на тему: «Сучасні проблеми
природокористування, сталого розвитку та техногенної
безпеки регіонів: понятійні та термінологічні аспекти»
День відкритих дверей на тему: «Участь Інституту у вирішенні
наукових завдань відносно збереження навколишнього
природного середовища» з ознайомленням із науковою базою
і результатами діяльності інституту, оглядом музею і
фотокартинної галереї екологічного спрямування

м. Дніпропетровськ,
вул. Московська, 6,
тел.: 056-7453043
м. Дніпропетровськ,
вул. Московська, 6,
тел.: 056-7453043

м. З а п о р і ж ж я
Науково-технічний центр панорамних акустичних систем НАН України
19 травня
13:00

Круглий стіл з теми «Розвиток методів автоматизованої
дистанційної профільної ґрунтової зйомки морського дна»

21 травня
15:00

Засідання круглого столу з теми «Розвиток математичних
моделей геологічних структур та методів і засобів активної
гідроакустики в задачах геофізичного моніторингу»

м. Запоріжжя,
вул. Чубанова,1,
тел.: (0612) 134-132
м. Запоріжжя,
вул. Чубанова,1,
тел.: (0612) 134-132

м. Л ь в і в
19 травня
15 травня
15:00
10-30
травня
квітеньтравень

Західний науковий центр НАН України і МОН України
Науково-практична конференція учнів обласної Малої
м. Львів,
академії наук
вул. Матейка, 4,
зал засідань
Урочисте засідання представників наукової громадськості
Львівський будинок вчених
західного регіону України
м. Львів, вул. Листопадового
чину,6
Виставка наукових видань установ НАН України
м. Львів,
вул. Матейка, 4, к. 1
Виставка художніх творів викладачів Львівської національної
м. Львів,
академії митсецтв
вул. Матейка, 4,
зал засідань
Інститут фізики конденсованих систем НАН України

19 травня
15:00

День відкритих дверей: зустріч із учнівською та студентською
молоддю, презентація наукових підрозділів інституту,
виставка публікацій та науково-популярні лекції:
- «Раманівська спектроскопія в мистецтві та археології»
- «Комп'ютерне моделювання біофізичних процесів»

м. Львів,
вул. Свєнціцького, 1,

19 травня
17:30
19-21 травня

20 травня
15:00-18:00

Демонстрація науково-популярних фільмів про життя та
творчість видатних вчених

м. Львів,
вул. Свєнціцького, 1,

Виставка кращих публікацій та авторефератів дисертаційних
робіт працівників інституту, а також демонстрація матеріалів,
що ілюструють історію становлення, наукові здобутки,
міжнародні зв'язки та видавничу діяльність інституту
Дискусійний міждисциплінарний клуб за участю науковців із
різних установ м. Львова, студентської молоді та усіх, хто має
інтерес до наукових досліджень
Теми доповідей:
- «Металеві наночастки»
«Топонімія міста»
«Український прапор:історія і міфи»

м. Львів,
вул. Свєнціцького, 1
м. Львів,
вул. Свєнціцького, 1,

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України
20 травня
14:00-17:00

26–28
травня

День відкритих дверей.
- Виступи перед учнями, студентами, магістрантами та
молодими вченими фізико-технічних та математичних
факультетів ВНЗ Львова директора інституту, чл-кор. НАН
України Р.М.Кушніра та провідних науковців про історію
ви¬никнення, основні напрямки наукових досліджень
інституту та їх застосування у задачах практики.
- Відкрита лекція «Один із "Української математичної трійці»
(до 45-річчя світлої пам'яті професора Миколи Чайковського).
- Виступи слухачів МАН з презен¬таціями своїх науко¬вих
робіт.
Конференція молодих учених «Підстригачівські читання –
2015»

м. Львів, вул. Наукова, 3-б,
тел.: (032) 263-21-84

м. Львів, вул. Наукова, 3-б,
тел.: (032) 258-51-48,
050-0843870

Інститут Івана Франка НАН України
21 травня
10:00-18:00

День відкритих дверей в Інституті Івана Франка НАН
України

26 травня
15:15

Щомісячний науковий франкознавчий семінар «Перехресні
стежки»

28 травня8 червня

Відзначення днів пам’яті Івана Франка

5 червня
8:00-20:00

Всеукраїнська конференція «Йшла не тільки з духом часу, але
перед ним», присвячена 160-річчю від дня народження Наталії
Кобринської

м. Львів,
вул. Драгоманова, 18,
тел.: 261-13-90
м. Львів,
вул. Драгоманова, 18,
тел.: 261-13-90
м. Львів,
вул. Драгоманова, 18,
тел.: 261-13-90
Львівський національний
літературно-меморіальний
музей Івана Франка,
вул. І. Франка 150/152
Львівський національний
університет
імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1
м. Болехів Долинського р-ну
Івано-Франківської обл.
тел.: 261-13-90

Інститут екології Карпат НАН України
19 травня
11:00

21 травня
15:00
21 травня
13:00

Практичне ознайомлення з роботою «Центру флуоресцентної
мікроскопії» колективного користування науковими приладами
НАН України: можливості здійснення досліджень на
флуоресцентному моторизованому мікроскопі Axio Imager М1
(Carl Zeiss)
IV конференція учнів МАН «Екологічні проблеми Львівщини»
Фотовиставка «Мої Карпати»

м. Львів,
Стефаника, 11

м. Львів,
вул. Козельницька, 4
м. Львів,
вул. Козельницька, 4

Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України
20 травня

Круглий стіл «Реформа адміністративно-територіального
устрою: модель для Львівської області»

м. Львів,
вул. Козельницька,4,
тел.: (032) 270-65-38
21-22 травня Міжвузівська конференція молодих вчених «Економіка України Львівська комерційна
в умовах сучасних геополітичних трансформацій» (спільно з
академія, м. Львів,
Львівською Комерційною академією та ННК «Економосвіта»)
вул. Туган-Барановського,10,
тел.: (032) 275-65-50
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
21 травня

Урочиста вчена рада, присвячена дню науки

травень

Книжкова виставка праць провідних учених ФМІ

квітень травень

Наукові семінари з презентацією сучасних підходів до
вирішення актуальних проблем за профілем наукових
досліджень інституту
День відкритих дверей інституту

19 травня
15:00-17:00

м. Львів, вул. Наукова, 5,
актовий зал
м. Львів, вул. Наукова, 5,
бібліотека
м. Львів, вул. Наукова, 5,
актовий зал
м. Львів, вул. Наукова, 5,
актовий зал, лабораторії
інституту, центр
колективного користування,
лазерний мікроскоп

м. Л у ц ь к
Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
19-20 травня

Всеукраїнська наукова конференція «Християнська традиція
Київської Русі» (спільно з Волинською православною
Богословською академією УПЦ Київського Патріархату)

м. Луцьк,
вул. Градний Узвіз,
тел.: 097- 750-15-65,
067-466-97-03
info.vpba@gmail.com

м. М и к о л а ї в
Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України
19-21 травня

Цикл лекцій для студентів на загальну тему «Шлях в
високотехнологічне майбутнє починається в лабораторіях»

19 −20
травня

Лекції на тему «Відродження суднобудування – наша спільна
стратегічна мета»

20 −21
травня

Проведення конкурсу наукових робіт молодих вчених і
спеціалістів

19 травня

Доповідь про результати роботи наукової молоді інституту на
урочистому засіданні Миколаївського регіонального
відділення МАН України.
Презентація наукових розробок молодих вчених інституту
Доповідь про результати діяльності Миколаївського осередку
Українського матеріалознавчого товариства

м. Миколаїв,
пр. Жовтневий, 43-а
тел.: 0(512) 22-41-13,
кафедра «ІПТ» НУК ім. адм.
Макарова
м. Миколаїв,
пр. Героїв Сталінграду, 9
тел.: 0(512) 39-73-57,
кафедра «Матеріалознавство
і технологія металів» НУК
ім. адм. Макарова
Миколаївський
політехнічний інститут,
вул. Нікольська, 11-а
тел.: 0(512) 37-97-70
Миколаївський національний
університет ім.
В.О.Сухомлинського,
вул. Нікольська, 24
м. Миколаїв,
пр. Жовтневий, 43-а
тел.: 0(512) 22-41-13
м. Миколаїв,
вул. Спаська, 29
Управління освіти і науки
Миколаївської
облдержадміністрації
тел.: 0(512) 37-93-93

НІАЗ «Ольвія» НАН України
19 травня

Круглий стіл «Основні проблеми дослідження та охорони
пам’яток античності в Північному Причорномор’ї»

21 травня

Урок-екскурсія для учнів 6-х класів загальноосвітніх шкіл
району та студентів 1-х курсів історичних факультетів ВНЗ
«Антична цивілізація в Північному Причорномор’ї»

Миколаївська обл..,
Очаківський р-н,
с. Парутине,
вул. Ольвійська, 47,
бібліотека НІАЗ «Ольвія»,
тел.: (0515) 492-453
Миколаївська обл..,
Очаківський р-н,
с. Парутине,
Античне городище Ольвії,
територія заповідника,
тел.: (0515) 492-453

м. М у к а ч е в о
Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України
(спільно з Мукачівським державним університетом)
14-15 травня Міжнародна науково-практична конференція «Формування
сучасного наукового і освітнього простору: історія становлення
та перспективи розвитку»

Мукачівський державний
університет,
м. Мукачево,
вул. Ужгородська, 26,
тел. (03131) 21109

м. О д е с а
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України
20 травня

Читання імені академіка М.Д.Зелінського

21 травня

День відкритих дверей для студентів та школярів міста Одеси

травень

Організація за участю молодих вчених інституту
Міжнародного проекту Science Slam в Одесі, присвяченому
Дню науки України
Проведення виставки праць вчених ФХІ у науковій бібліотеці
інституту, присвяченій Дню науки України та професійному
святу Дню хіміка

травень

м. Одеса,
Люстдорфська дорога, 86
тел.: 766-22-90
м. Одеса,
Люстдорфська дорога, 86
тел.: 765-51-26
м. Одеса,
Люстдорфська дорога, 86
тел.: 765-94-31
м. Одеса,
Люстдорфська дорога, 86
тел.: 766-19-90

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
15 травня

Відкрита лекція: «Перспективи молодих спеціалістів у науці»

19 травня

Відкрита лекція на тему «Академічна наука для розв’язання
проблем морської галузі»

20 травня

Відкрита лекція на тему «Сучасний проектний менеджмент в
економіко-екологічному секторі»

20 травня

Круглий стіл для магістрів ОНМА та ОНМУ на тему:
«Популяризація наукових досліджень транспортної галузі»

м. Одеса,
Французький бул., 29, к.47,
тел.: (048) 724-58-54
Одеський національний
морський університет,
м. Одеса, вул.Мечникова, 34,
Одеська національна
морська академія
м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8
Одеський державний
екологічний університет,
м. Одеса, вул. Львівська, 15,
тел.: (067)722-32-96
м. Одеса,
Французький бул., 29, к.47,
тел.: (048) 725-41-25

Одеський археологічний музей НАН України
19 травня
20 травня
21 травня

Тематичні екскурсії та лекції для студентів вузів та учнів шкіл м. Одеса, вул.
м. Одеса
Ланжеронівська, 4
тел.: 722-01-71
День відкритих дверей
м. Одеса, вул.
Ланжеронівська, 4
тел.: 722-01-71
Урочисте засідання Вченої ради, присвячене міжнародному м. Одеса, вул.
Дню музеїв, Дню науки України та 190-річчя заснування Ланжеронівська, 4
Одеського археологічного музею
тел.: 722-01-71
Дунайський біосферний заповідник НАН України

15 травня
14:20

Інтелектуальна гра «Природа дельти Дунаю» для учнів 7-8
класів сш №1 м. Вилкове

Інформаційно-туристичний
центр Дунайського
біосферного заповідника
м. Вилкове, вул.Нахимова, 4,
тел.: (04843) 3-23-40

18-22 травня

Дні відкритих дверей до IX Всеукраїнського фестивалю науки

Інформаційно-туристичний
центр Дунайського
біосферного заповідника
м. Вилкове, вул.Нахимова, 4,
тел.: (04843) 3-23-40

м. П о л т а в а
Інститут економіки промисловості НАН України
(спільно з Полтавським університетом економіки і торгівлі)
квітеньтравень

Цикл семінарів «Проблеми взаємозв’язку науки і вищої освіти в м. Полтава, вул. Коваля, 3
сучасних умовах»
тел.: (050) 476-55-63

м. У ж г о р о д
Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України
18-23 травня Виставка наукових публікацій Центру з часу його створення у
1996 р.
20 травня

м. Ужгород,
вул. Університетська, 21,
тел.: (0312) 64-34-36
Презентація завершеної у 2014 році наукової розробки Центру: м. Ужгород,
«Регіональні та субрегіональні підходи до розвитку
вул. Університетська, 21,
пріоритетних видів економічної діяльності в Закарпатській
к. 507, 508,
області»
тел.: (0312) 64-34-36

м. Х а р к і в
Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України
22 травня
14:00

Урочисті збори наукової громадськості
регіону

Північно-Східного Харківський Будинок вчених
вул. Раднаркомівська,10,
тел.: (057)-706-30-42

Інститут іоносфери НАН і МОН України
19 травня
21 травня

Науковий семінар «Дослідження навколоземного космічного
простору» за участю молодих учених та студентів старших
курсів
Екскурсія до Іоносферної обсерваторії для випускників
Харківського радіотехнічного технікуму та Харківського
гідрометеорологічного технікуму та учнів старших класів
середніх шкіл

м. Харків,
вул.Червонопрапорна,16,
тел.: (057)-707-65-27
м. Харків,
вул.Червонопрапорна,16,
тел.: (057)-707-65-27

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
13-22 травня
14:00 -16:00
18-30 травня

21 травня
14-23 травня
10:00 -14:00

Дні відкритих дверей «Фізика низьких температур та
технології майбутнього» для студентів Національного
технічного університету «ХПІ» та Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна
Науково-популярні читання для студентів Національного
технічного університету «ХПІ» та Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна
Загальноінститутський фізичний семінар
Екскурсії для учнів загальноосвітніх шкіл

м. Харків, пр. Леніна, 47,
тел.: 340-12-33
м. Харків, пр. Леніна, 47;
вул. Фрунзе 21 (НТУ «ХПІ»);
пл. Свободи 4 (ХНУ)
тел.: 340-04-68
м. Харків, пр. Леніна, 47;
тел.: 340-04-68
м. Харків, пр. Леніна, 47;
тел.: 340-04-68

20 травня

Лекція для учнів старших класів Харківського фізикоматематичного ліцею № 27

12 травня –
6 червня

VI Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Фізика
низьких температур»

Харківський фізикоматематичний ліцей № 27,
вул. Мар'їнська 12/14
тел.: 340-04-68
Харківська гімназія № 152,
вул. Соціалістична 57,
тел.: 340-04-68
м. Харків, пл. Свободи 6,
тел.: 340-04-68
м. Харків, пр. Леніна, 47;
тел.: 340-04-68

20 травня

Лекція для учнів старших класів Харківської гімназії № 152

24 травня

Засідання освітнього центру «Фізматик»

12 травня –
20 червня

ІІІ Міжнародна наукова конференція «Аналіз та математична
фізика»

м. Харків, пр. Леніна, 47;
тел.: 340-04-68

Радіоастрономічний інститут НАН України
18-22 травня
10:00-15:00

День відкритих дверей Радіоастрономічної обсерваторії імені
С.Я.Брауде РІ НАН України

Дати і час
проведення за
тел.: (057)
315-209-2

Науково-популярна лекції молодих дослідників:
„Блискавка у атмосферах планет Сонячної системи”
„Вступ у всехвильову астрономію: чим займаються
астрономи”
„Народження зірок”
Науково-популярна лекції:
«Радіоспектрскопія нежорстких молекул у ММ та СММ
діапазонах довжин хвиль»,
«Моніторинг потоків заряджених частинок у космічному
просторі»,
«Пошук пульсарів і джерел транзієнтного випромінювання»

20 травня
10:00-12:00
14:00-15:00

15 травня
10:00
22 травня
12:00-15:00

Демонстрація сучасних розробок інституту студентам
харківських учбових закладів
День відкритих дверей для студентів учбових закладів м.
Харкова (екскурсії до лабораторій інституту)

с. Гракове, Чугуївського рну, Харківської обл.
тел.: (057) 3152092
м. Харків,
тел.: (057) 315-209-2

м. Харків,
вул. Червонопрапорна, 4,
актовий зал,
тел.: (057) 7061415
вул. Ак.Проскури, 12,
актовий зал,
тел.: (057) 3152092
м. Харків,
вул. Ак.Проскури, 12,
тел.: (057) 3152092
м. Харків,
вул. Червонопрапорна, 4,
вул. Ак.Проскури, 12,
тел.: (057) 3152092

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
19 травня

Лекція «От физики, биологии, медицины – человеку»

19 травня

Лекція «Проблемі донорства в Украине. Криоконсервирование
клеток крови»

19 травня

Лекція «Биотехнологии и искусственные органы»

20 травня

Засідання Міжнародної кафедри кріобіології ЮНЕСКО
Доповідь: «Стан підготовки кваліфікованих молодих наукових
кадрів. Участь молодих вчених кафедри в міжнародних
наукових форумах, професійне стажування»
проф. К.Грін, Велика Британія

м. Харків,
вул. Переяславська, 23
тел.: 373-41-43, 373-38-07
м. Харків,
вул. Метробудівників, 3-а,
Харківська міська
поліклініка №10
тел.: 373-41-43
м. Харків,
вул. Переяславська, 23
тел.: 373-41-43, 373-38-07
м. Харків,
вул. Переяславська, 23
тел.: 373-41-43, 373-38-07

20 травня

Лекція «Применение низких температур в медицине»

20 травня

Лекція «Роль холода в медицине»

21 травня

Лекція «Электрический пробой клеточных мембран (теория и
практика)»

м. Харків,
вул. Метробудівників, 3-а,
Харківська міська
поліклініка №10
тел.: 373-41-43
м. Харків,
вул. Малиновського,
сш №13
тел.: 373-41-43
м Харків,
Харківський національний
університет ім. В.Н.Каразіна,
тел.: 373-41-45

НТК «Інститут монокристалів» НАН України
19-21 травня

Проведення екскурсій на виставці науково-технічних
розробок інституту

19-21 травня

Виставка архівних наукових даних

м. Харків, пр. Леніна, 60,
виставка науково-технічних
розробок,
тел.: 057 341-04-93
м. Харків, пр. Леніна, 60,
виставка науково-технічних
розробок,
тел.: 057 341-04-93

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
20 травня

Круглий стіл «Енергоефективність та енергобезпека України»

м. Харків, пл. Свободи, 5,
Держпром, 7 під’їзд,
8 поверх
тел.: 705-15-39

Інститут технічних проблем магнетизму НАН України
19 травня
14:00

Популярна лекція на тему «Захист навколишнього середовища
від дії електромагнітного поля»

20 травня
10:00

День відкритих дверей, екскурсія по Магнітодинамічному
комплексуінституту, що є національним надбанням

Національний технічний
університет «Харківський
політехнічний інститут»,
кафедра електричних
апаратів,
м. Харків, вул. Фрунзе, 21
тел.: 098 064 04 78
Магнітодинамічний
комплекс інституту,
м. Харків,
вул. Індустріальна, 19
тел.: 098 064 04 78

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного
19 травня
14:00-15:00

Екскурсія для старших школярів школи-інтернату
«Обдарованість» у лабораторії, відвідання виставки інституту

19 травня
15:00-16:00

Лекція на тему «Актуальні наукові проблеми з підвищення
міцності та надійності космічної техніки» для старших
школярів школи-інтернату «Обдарованість»
Науково-технічний семінар «Математичне і комп’ютерне
моделювання оптимізації розміщення геометричних об’єктів»

20 травня
14:00
20 травня
15:00-16:00

Лекція для студентів економічних спеціальностей учасників
проекту з НТУ «ХПІ» на тему «Інноваційний менеджмент і
трансфер технологій»

м. Харків,
вул. Пожарського, 2/10
тел.: 057 349-47-21
м. Харків,
вул. Пожарського, 2/10
тел.: 057 349-47-21
м. Харків,
вул. Пожарського, 2/10
тел.: 057 349-47-64
м. Харків,
вул. Пожарського, 2/10
тел.: 057 349-47-21

20 травня
16:00-18:00
21 травня
14:00
21 травня
16:25-20:00

Ознайомлення
студентів
з
діяльністю
інституту,
лабораторіями,
науково-технічними
досягненнями
та
інноваційним потенціалом
Науково-технічний семінар
«Математичне моделювання та обчислювальні методи»

м. Харків,
вул. Пожарського, 2/10
тел.: 057 349-47-21
м. Харків,
вул. Пожарського, 2/10
тел.: 057 349-47-64
Презентація робіт проектних студентських груп з оцінки м. Харків,
потенціалу комерціалізації інноваційних розробок перед вул. Фрунзе, 21, ауд. 35
представниками науки, освіти, бізнесу та місцевої влади
Харківщини. та Харківської міської ради «Ніч науки в
Харкові»
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

21 травня
15:00-17:00

День науково-популярного кіно
- «Альтернатива О. Лаврентьєва» (Національна телекомпанія
України, 2013);
- «Ландау в Харкові» (Харківська обласна телерадіокомпанія,
2008) за участю вчених ННЦ ХФТІ

м. Харків,
вул. Академічна, 1,
тел.: 057 335 35 60, Великий
конференц-зал

м. Х е р с о н
Чорноморський біосферний заповідник НАН України
спільно з Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
19 травня

19-21 травня

19-21 травня
20 травня

22 травня

Участь дослідників заповідника в VI відкритому з’їзді
фітобіологів Причорномор’я з доповідями про науковий
об’єкт, що є Національним надбанням України - «Природний
комплекс аренних ділянок Чорноморського біосферного
заповідника та пов’язані з ним узбережжя»
Лекція «Роль та місце Чорноморського біосферного
заповідника як наукової і природоохоронної установи в
збереженні унікальних екосистем Північного Причорномор’я»
для випускників шкіл району та області з метою професійної
орієнтації школярів
Демонстрація науково-популярних фільмів про
Чорноморський біосферний заповідник
Участь у підведенні підсумків та нагородженні переможців і
учасників Всеукраїнського конкурсу експериментальнодослідницьких робіт з природознавства за номінаціями: «Я і
природа», «Рослини навколо нас», «Тваринний світ»,
«Охорона здоров’я», «Народознавство і краєзнавство»
Круглий стіл «Обмін досвідом наукових досліджень в
регіоні»

м. Херсон
вул. 40 років Жовтня, 27
тел.: (0552)32-67-17
Еколого-освітній центр ЧБЗ
м. Гола Пристань
тел.: (055-39) 26500
Еколого-освітній центр ЧБЗ
м. Гола Пристань
тел.: (055-39) 26500
м. Гола Пристань
тел.: (055-39) 26500

м. Гола Пристань
тел.: (055-39) 26500

м. Ч е р к а с и
Інститут проблем математичних машин та систем НАН України
19 травня
10:00

Наукова доповідь «Класифікація масивів вхідних даних для
алгоритмів синтезу моделей»

Черкаський
національний
університет
ім.
Богдана
Хмельницького,
м. Черкаси,
бул. Шевченка, 81
тел.: (0472) 45-12-53

21 травня
10:00

Наукова доповідь «Методи формування баз моделей в
інформаційних системах багаторівневого моніторингу»

Черкаський
національний
університет
ім.
Богдана
Хмельницького,
м. Черкаси,
бул. Шевченка, 81
тел.: (0472) 45-12-53

м. Ч е р н і в ц і
Інститут термоелектрики НАН та МОН України
19 травня
16:00
19-21 травня
15:00

20 травня
12:00

21 травня
15:00

Студентська конференція з термоелектрики
День відкритих дверей (зустріч співробітників інституту з
майбутніми абітурієнтами та їх батьками, презентація
виставки інституту, ознайомлення з лабораторіями, які
створені в інституті для ведення навчального процесу).
Урочисте засідання Вченої ради інституту з нагоди
Всеукраїнського фестивалю науки за участю учнів шкіл м.
Чернівці і Чернівецької області та студентів кафедри
термоелектрики і медичної фізики Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича. Нагородження
грамотами учених інституту та студенів кафедри, які мають
вагомі досягнення у науковій діяльності.
Урочисте засідання науково-координаційної ради Західного
наукового центру НАН та МОН України в Чернівецькій
області з нагоди Всеукраїнського фестивалю науки.
- Підведення підсумків роботи науково-координаційної ради
Західного наукового центру НАН та МОН України в
Чернівецькій області за поточний рік.
- Нагородження грамотами облдержадміністрації учених
наукових установ та вищих навчальних закладів області, які
мають вагомі досягнення у науковій діяльності та з нагоди
Дня науки.

м. Чернівці, вул. Науки,1, зал
засідань Вченої ради,
тел.: (0372)90-31-65
м. Чернівці, вул. Науки,1, зал
засідань Вченої ради,
тел.: (0372)90-31-65
м. Чернівці, вул. Науки,1, зал
засідань Вченої ради,
тел.: (0372)90-31-65

м. Чернівці,
вул. Грушевського,1,
зал засідань Чернівецької
обласної державної
адміністрації,
тел.: (0372)903165

Установи Національного центру «Мала академія наук України»
Дата
проведення

Захід

Місце проведення

м. К и ї в
Національний центр «Мала академія наук України»
11-15 травня
18-22 травня

Гідро-екологічний практикум в рамках проекту
«Мозаїка вод столиці»
ІІ етап захисту пошуково-дослідницьких робіт з
математики «математична мозаїка»

19 травня
10:00

Всеукраїнський вебінар «Цифрові лабораторії Fourier
Edu в лабораторних практикумах»

19 травня

Конференція «Юний дослідник»

20 травня
14:00

Семінар-тренінг «Онтологічні мережні інструменти та
їх використання у навчально-дослідній діяльності
обдарованої молоді»
Турнір «Хіміко-біологічний калейдоскоп»

20 травня

21 травня
14:00
21 травня

21 травня
14:00

Презентація інноваційних розробок Національного
центру «Мала академія наук України» в аспекті
формування відкритого інформаційного простору
науково-дослідницької роботи учнів-членів МАН
Підсумкова учнівська науково-практична конференція
в рамках проекту «Мозаїка вод столиці»

Круглий стіл «Останні досягнення в галузі біохімії».

Водойми Києва,
тел.: 489-37-21
Київський палац дітей та юнацтва,
м Київ, вул. Мазепи, 13,
тел.: 489-37-21
м. Київ,
вул. Мельникова, 63,
тел.: 489-55-17
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова,
м. Київ, вул. Пирогова, 9
м. Київ,
вул. Мельникова, 63,
тел.: 489-55-17
м. Біла Церква,
вул. Гризодубової, 84-а,
тел.: 04563 7-20-29,
e-mail: man_kyivskaobl@ukr.net
м. Київ,
вул. Мельникова, 63,
тел.: 489-55-17
Національний технічний
університет України «Київський
політехнічний інститут», хімікотехнологічний факультет,
м Київ, пр. Перемоги, 37/4,
тел.: 489-37-21
м. Буча ,
Центральний будинок творчості

м. Л у ц ь к
19 травня

20 травня
20 травня
21 травня

Наукова конференція слухачів стаціонарних секцій
комунальної установи «Волинська обласна Мала
академія наук» за підсумками 2014-2015 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»
Лекторій «Актуальні проблеми сучасної української
літературної думки»

м. Луцьк,
вул. В’ячеслава Чорновола, 3

м. Луцьк, Київський майдан, 9,
актовий зал Волинської обласної
ради
м. Луцьк,
вул. В’ячеслава Чорновола, 3
м. Луцьк, вул. Винниченка, 30а,
Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки,
ауд. 302

м. Д н і п р о п е т р о в с ь к
19 травня

Студентська конференція до Дня науки

20 травня

Студентська конференція Наукова весна

21 травня

Студентська конференція «Літературне Придніпров’я»

м. Дніпропетровськ,
пр. Гагаріна, 26
м. Дніпропетровськ,
вул.. К.Маркса, 19
м. Дніпропетровськ,
пр. Гагаріна, 26

м. Ж и т о м и р
19 травня
21 травня

Круглий стіл
«Як читати художній текст»
Відкриті дебати в стилі Карла Поппера
«Громадянське суспільство та самоорганізація в
Україні»

м. Житомир, вул. Якіра, 20
Житомирський державний
університет ім. І. Франка,
м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 40

м. І в а н о – Ф р а н к і в с ь к
Івано-Франківське обласне відділення Малої академії наук України

травень
травень

травень

Виставка науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Івано-Франківського обласного відділення Малої
академії наук України
Круглий стіл «Шлях до успіху і перемоги»
(спілкування гуртківців з переможцями ІІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Івано-Франківське
обласне відділення Малої академії наук України)
Зустріч з випускниками – переможцями Малої академії
наук, що продовжили свій шлях у великій науці

м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 79
Гуртки Івано-Франківського
обласного відділення ІваноФранківське обласне відділення
Малої академії наук України на базі
навчальних закладів
м. Івано-Франківськ, вул.
Шевченка, 79,
Будинок вчених

м. К і р о в о г р а д
Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді
19 травня

День відкритих дверей відділень філології,
мистецтвознавства, хіміко-біологічного відділення

20 травня

День відкритих дверей техніко-технологічного
відділення та відділення обчислювальної техніки

21 травня

День відкритих дверей історико-географічного, фізикоматематичного відділення

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
Кіровоградський державний
педагогічний університет імені
В. Винниченка,
м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1,
тел.: (0522) 27-53-74

Наукова бібліотека Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка
19 травня
10:00

Екскурсія «Бібліотечні надбання наукової бібліотеки
КДПУ ім. В. Винниченка»

Кіровоградський державний
педагогічний університет імені
В. Винниченка,

м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1,
тел.: (0522) 27-53-74
Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету
20 травня
12:00

Екскурсія для слухачів Кіровоградської Малої академії
наук учнівської молоді до музею авіації

м. Кіровоград,
вул. Добровольського, 1, тел.:
(0522) 27-53-74

м. Л ь в і в
Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді
12-16 травня

Семінар на тему: «Екологічні проблеми Львівщини».

12-16 травня
12-16 травня

Науково-практична конференція «Молода наука 2015»
Зустріч учнів обласної МАН з науковцями Інституту
народознавства НАН України. Лекція

12-16 травня

Астрономічні спостереження

12-16 травня

Дослідницькі проекти учнів обласної МАН.
Презентація збірника «Пошуки і знахідки»

12-16 травня

«Феєрверк науки 2015». Презентація і демонстрація
хімічних дослідів

Інститут екології Карпат НАН
України
м. Львів, вул. Козельницька, 4
м. Львів, вул. Університетська, 1
Інститут народознавства НАН
України
м. Львів, пр. Свободи, 15
Астрономічна обсерваторія
Львівського національного
університету ім. І. Франка
м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8
Західний науковий центр НАН
України
м. Львів, вул. Матейка, 4
Хімічний факультет Львівського
національного університету
ім. І. Франка
м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 8

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача НАН України
12-16 травня

День відкритих дверей в Інституті прикладних проблем
механіки і математики ім. Я. Підстригача НАН
України.
Виступи директора інституту, член-кореспондента
НАН України, лауреата Державної премії України і
галузі науки і техніки, доктора фіз.-мат. наук,
професора Р. М. Кушніра, провідних науковців про
історію виникнення, основні напрямки наукових
досліджень інституту та їх застосування у задачах
практики. Виступи слухачів МАН з презентаціями

Інститут прикладних проблем
механіки і математики
ім. Я. Підстригача НАН України
м. Львів, вул. Наукова, 3б

своїх наукових робіт
м. П о л т а в а
Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді,
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
19 травня

ХХІІ Каришинські читання

20 травня

Обласний форум переможців обласних та
всеукраїнських масових заходів «Виховуємо наукову
еліту»
Науково-практична конференція «Наука ХХІ століття»

21 травня

м. Полтава, вул. Остроградського, 2,
тел.: 0953904481
м. Полтава, вул. Жовтнева, 42-б,
тел.: (0532) 56-56-02
м. Полтава, вул. Жовтнева, 42-б,
тел.: (0532) 56-56-02

м. Р і в н е
Рівненська Мала академія наук учнівської молоді
14-21 травня

Виставка кращих науково-дослідницьких робіт
призерів ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт МАН України

Рівненський обласний музичнодраматичний театр
м. Рівне, Театральна площа, 1,
тел..: +380 (362) 26-37-11,

Рівненський Будинок вчених
14 травня
9:00-13:00

Підсумкова сесія Рівненської Малої академії наук
учнівської молоді 2014-2015 н. р.

21 травня

Відкриття селекційної ділянки Рівненської Малої
академії наук учнівської молоді» Рівненської обласної
ради

м. Рівне, вул. С. Петлюри, 17,
тел..: +380 (362) 26-57-70
Рівненський обласний музичнодраматичний театр,
м. Рівне, Театральна площа, 1,
тел...: +380 (362) 26-37-11
33028, вул. В.Чорновола, 79 б,
м.Рівне,
тел/факс: +380 (362) 230149
E-Mail: rivneosun2007@ukr.net

м. С а р н и
Рівненська Мала академія наук учнівської молоді
21-24 травня

Ботаніко-зоолого-екологічна навчальна експедиція до
Рівненського природного заповідника

Рівненський природний заповідник:
м. Сарни, вул. Гоголя, 34,
тел..: +380 (3655) 34763
E-Mail: rivnepz@ukr.net

м. С у м и
Охтирський міський центр позашкільної освіти - Мала академія наук учнівської молоді,
Гетьманський національний природоохоронний парк
19 травня
15:00

21 травня
14:00
19 травня
15:30
19-21 травня
15:00-17:00
19-21 травня

20 травня
15:00
20 травня
15:00

Польовий екологічний практикум «Дослідження ранніх м. Охтирка, вул. Леніна, 5
квітучих рослин у заплаві річки Охтирка»
Науково-практична конференція «Збережемо
м. Охтирка, вул. Леніна, 5
первоцвіти»
Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді,
Роменська сш №1 ім. П.І.Калнишевського
Засідання круглого столу «Борис Патон і його науковий Роменська сш №1 ім.
внесок»
П.І.Калнишевського,
м. Ромни, вул. Пушкіна, 15, актовий
зал
Виставка науково-технічної творчості учнівської
Інститут прикладної фізики НАН
молоді
України,
м. Суми, вул. Петропавлівська, 58
Виставка наукових досягнень «Від перших вершин до
Роменська сш №1 ім.
наукових висот»
П.І.Калнишевського,
м. Ромни, вул. Пушкіна, 15, актовий
зал
Лекція «Метакомп’ютінг, як світовий тренд
Інститут прикладної фізики НАН
інформатизації суспільства»
України,
м. Суми, вул. Петропавлівська, 58
Семінар – практикум для слухачів хіміко-біологічного
Медичний інститут Сумського
відділення «Новітні технології в малоінвазивній
державного університету,
хірургії»
м. Суми, вул. Санаторна, 31

20 травня
15:00

Круглий стіл «Сучасні проблеми хімії»

Роменська сш № 6
м. Ромни, вул. Чапаєва, 5, актовий
зал

20 травня
15:00
20 травня
15:00

Літературний вечір творчості Ліни Костенко «Я
вибрала долю собі сама…»
Бліц-турнір юних програмістів

м. Суми, вул. Августовська, 14-а

21 травня
14:00

Науково-практична учнівська конференція «Потенціал
творчості та інтелекту Роменщини» (за підсумками
роботи слухачів Роменської МАН у 2014-2015 н.р.)

Роменська сш № 2
ім.акад.А.Ф.Йоффе
м. Ромни, вул. Леніна, 33, актовий
зал
Роменська сш №1 ім.
П.І.Калнишевського,
м. Ромни, вул. Пушкіна, 15, актовий
зал

Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

21 травня
10:00
21 травня
11:00
21 травня
15:00

Краєзнавча конференція «Герої сучасності серед нас»

м. Суми, вул. Августовська, 14-а

Обласний літературний конкурс «Проба пера»

м. Суми, вул. Августовська, 14-а

Заочний конкурс учнівських науково-публіцистичних
нарисів «Причини та наслідки політичної кризи в
Україні 2014-2015 рр.»

м. Суми, вул. Августовська, 14-а

Шосткинська міська Мала академія наук учнівської молоді

19-21 травня
14:30-17:00

Виставка робіт учасників міського конкурсу
інформаційних технологій

м. Шостка, вул. Леніна, 11

Конотопська міська Мала академія наук учнівської молоді, Конотопська гімназія
19-21 травня
11:00-15:00

Виставка-презентація науково-дослідницьких робіт
учнів – членів Конотопської міської Малої академії
наук учнівської молоді

Конотопська гімназія,
м. Конотоп,
вул. Братів Радченків, 21

м. Т е р н о п і л ь
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої академії наук України

19 травня

Екскурсія в меморіальний музей Івана Пулюя

21 травня

Конкурс на кращу дослідницьку роботу учнів 6-8, 9
класів

Тернопільський національний
технічний університет імені Івана
Пулюя,
м. Тернопіль, вул. Руська,
тел.: 56, (0352) 25-95-76
с. Добриводи Збаразького району
тел.: (0352) 25-95-76

Кременецька філія Малої академії наук України

20 травня

Наукова-практична конференція «Молоді дослідники
рідного краю»

м. Кременець,
тел.: (0352) 25-95-76

Чортківська філія Малої академії наук України

20 травня
21 травня

Вечір творчості «Особиста творча складова у роботі
журналіста»
Виставка-конкурс науково-технічної творчості
учнівської молоді «Наш пошук і творчості тобі,
Україно»

м. Чортків,
тел.: (0352) 25-95-76
м. Чортків,
тел.: (0352) 25-95-76

м. У ж г о р о д
Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
19 травня
19 травня
20 травня
20 травня
20 травня

Презентації інноваційних розробок учнів-членів
Закарпатського територіального відділення Малої
академії наук України
Виставка науково-технічної творчості
Екскурсія до лабораторії космічних досліджень ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»
Круглий стіл науковців у Карпатському біосферному
заповіднику
Круглий стіл
«Україна – наш спільний дім»

21 травня

Зустріч з науковцями Інституту електронної фізики
НАН України

21 травня

Конкурс наукових проектів

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

Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням окремих
предметів Закарпатської обласної ради
21 травня

День Науки «Талановиті діти – надія школи, держави,
нації»

Закарпатський обласний палац
дитячої та юнацької творчості
«ПАДІЮН»
м. Ужгород, Студентська наб., 8,
тел.: (0312) 64-33-33

м. Х а р к і в
Харківська обласна станція юних туристів
21 травня
10:00-14:00

Урочисте нагородження переможців та призерів
обласного і всеукраїнського етапів Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України (наукові відділення
історії, філософії та суспільствознавства, наук про
Землю)

м. Харків,вул. Танкопія, 15/2,
тел.: (057) 392-14-82

м. Х е р с о н
19 травня
10:00

Навчальна експедиція до Херсонської гідробіологічної
станції НАН України

19 травня
15:00

Наукова конференція «Педагогічна діяльність як
фундаментальна основа розвитку науки»

20 травня
11:00

Круглий стіл «Наукові дослідження в аграрних науках»
для учнів наукових товариств та педагогів Херсонської
області та Навчальна експедиція до колекційного
розсадника Державного вищого навчального закладу
«Херсонський державний аграрний університет»
Науково-популярна лекція для учнів 9-11 класів «Наука
як суспільно-політичне явище». Рольова гра та круглий
стіл для учнів 3-4 класів «Усі науки важливі».

20 травня
13:00.

Херсонська гідробіологічної станції
НАН України,
м. Херсон, вул. Марії Фортус, 87
с. Станіслав Білозерського району,
вул. Леніна, 35,
34-1-72
Херсонський державний аграрний
університет
м. Херсон,
вул. Рози Люксембург, 23
смт. Білозерка Білозерського району
вул. Романа Вдовиченка, 93

21 травня
11:00

Конференція для обдарованої учнівської молоді
«Інновації в галузі комп’ютерних наук»

21 травня
15:00

Засідання круглого столу «Потенціал України для
прискореного розвитку діяльності за пріоритетними
науковими напрямками», виставка-презентація
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої
академії наук за останні 5 років, зустріч з науковими
керівниками – науково-педагогічними працівниками
вищих навчальних закладів м. Херсона

Херсонський національний
технічний університет, м. Херсон
Бериславське шосе, 24
смт. Білозерка Білозерського
району, вул. Романа Вдовиченка, 93

м. Х м е л ь н и ц ь к и й
20 травня
10:00-13:00

травень

Урочисте нагородження переможців ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України
Обласний заочний конкурс «Від ідеї до проекту»

Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія,
м. Хмельницький,
вул. Проскурівського підпілля, 139,
тел.: 65-11-92
Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія,
м. Хмельницький,
вул. Проскурівського підпілля, 139,
тел.: 65-11-92

м. Ч е р к а с и
19 травня

19 травня

Відкриття експозиції виставки «Відділення історії
Черкаського територіального відділення Малої академії
наук України»

19 травня

Презентація нової методичної літератури з питань
роботи Малої академії наук України:
1. Ю.П. Присяжнюк. Проведення наукових досліджень
в секції «історії України» МАН України: сучасні
тренди
2. В.М. Мельниченко. «Історія рідного краю»
Навчально-методичний посібник для учасників секції
«Історичне краєзнавство»
3. С.О. Шамара. Сучасні джерелознавчі та
методологічні засади історичних досліджень
(на допомогу керівникам конкурсантів Малої академії
наук України)
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
Виставка до міжнародного Дня рослин

20 травня

Лекторій «Основні методи біологічних досліджень»

21 травня

19-21 травня

Лекторій «Багатокутні числа та їх властивості»

19-21 травня

Навчальний семінар-практикум «Сонячна активність та
її вплив на людину та навколишнє середовище»

Черкаський обласний центр роботи

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

Черкаський обласний центр роботи

з обдарованими дітьми,
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 національний
університет імені Б.Хмельницького,
м. Черкаси, бул. Шевченка, 81
Черкаський обласний центр роботи

з обдарованими дітьми,
м. Черкаси, вул. Смілянська, 132

20 травня

21 травня

Круглий стіл «Матеріалознавство в сучасному
науковому світі»
Навчальний семінар-практикум «Сучасні інформаційні
технології»

Черкаський обласний центр роботи

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

м. Ч е р н і в ц і
Буковинська Мала академія наук учнівської молоді
20 травня
14:00
19-21 травня
19 травня
13:00

ІІ обласна учнівська науково-практична конференція
«Буковинський край очима юних науковців»
Виставка науково-дослідницьких робіт переможців ІІ
та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту у
2014/2015 н.р.
Засідання круглих столів з науково-педагогічними
працівниками Чернівецького національного
університету імені Ю.Федьковича на тему «Важкі, але
цікаві кроки у науку»

м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 62
м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 62
Навчальні заклади м. Чернівці

м. Ч е р н і г і в
Чернігівська мала академія наук учнівської молоді
травень
20 травня
14:00

Обласний етап Всеукраїнського літературного
конкурсу «Розкрилля душі»
Зустріч переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсузахисту учнів членів Малої академії наук з провідними
науковцями вузів області

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

Установи Національної академії педагогічних наук України
Дата
проведення

Захід

Місце проведення

м. К и ї в
14 травня
10:00

Щорічний міський науково-методичний семінар для молодих
учених

18 травня
11:00

ІІ Психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті
Є.О.Мілеряна та П.С.Перепелиці «Проблеми і перспективи
розвитку психопедагогіки і психології праці»

19 травня
11:00

Круглий стіл «Професійний саморозвиток вчителя в умовах
впровадження Національної стандартної класифікації освіти»

19 травня
10:00

19 травня
10:00

Всеукраїнський методологічний семінар для молодих
науковців «Інформаційно-комунікацій-ні технології в освіті та
наукових дослідженнях»
Всеукраїнська звітна науково-практична конференція молодих
вчених «Освіта осіб з особливими потребами:
євроінтеграційний вимір»
ІІІ всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми
психології малих груп»

19 травня
10:00

Книжкова виставка «Наука й освіта – успішне майбутнє
України»

19 травня
10:00

Книжкова виставка «Професійна орієнтація: теорія і
практика»

19 травня
10:00

Книжкова виставка «Сімейні цінності: теорія і практика
формування»

19 травня
10:00

Всеукраїнський конкурс загальноосвітніх навчальних
закладів по роботі з обдарованими дітьми «Школа –
джерело талантів»

19 -21 травня
10:00

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сімейні
цінності: теорія і практика формування»

19 травня
10:00

20 травня
13:00

Навчально-практичний семінар «Наступність в освіті
дітей з аутизмом»

20 травня
10:00

Одинадцята всеукраїнська науково-практична
конференція «Україна – країни сходу в ХХІ столітті в

Інститут вищої освіти НАПН України,
м. Київ вул. Бастіонна, 9,
тел.: 286-68-04
Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України;
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,
тел.: 440-63-88
Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України;
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,
тел.: 440-63-88
м. Київ, вул. М.Берлинського,9,
тел.: 453-90-51
м. Київ, вул. М.Берлинського, 9,
тел.: 440-42-92
Інститут соціальної та політичної
психології НАПН України м. Київ, вул.
Андріївська, 15,
тел.: 425-24-08
Державна науково-педагогічна
бібліотека України імені В.
О.Сухомлинського,
м. Київ, вул. М. Берлинського,9,
тел.: 440–35–48
Державна науково-педагогічна
бібліотека України імені В.
О.Сухомлинського,
м. Київ, вул. М. Берлинського,9,
тел.: 440–35–48
Державна науково-педагогічна
бібліотека України
імені В. О.Сухомлинського,
м. Київ, вул. М. Берлинського,9,
тел.: 440–35–48
Інститут обдарованої дитини НАПН
України
м. Київ, вул. Артема, 52-д,
тел.: 481-27-27, 422-55-23
Державна науково-педагогічна
бібліотека України імені
В. О.Сухомлинського,
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,
тел.: 440–35–48
м. Київ,
бул. Перова 1,
тел.: 542-33-59
Київська гімназія східних мов №1,
м. Київ, вул. Львівська, 25,

20 травня
11:00

діалозі мов, культур, педагогічних систем: ціннісні
виміри особистості»
Круглий стіл «Розвиток порівняльної професійної
педагогіки в умовах глобалізацій них процесів»

20 травня
10:00

Перші соціально-педагогічні читання імені І.Д. Звєрєвої

20 травня
10:00

V Всеукраїнський науково-практичний семінар
«Професійна орієнтація: теорія і практика»

20 травня
10:00

Науково-практичний семінар «Проблеми професійного
самовизначення обдарованого старшокласника»

21 травня
10:00

Перші всеукраїнські педагогічні читання «Проблеми
фундаменталізації вітчизняної освіти у науковій
спадщині академіка С.У. Гончаренка»

21 травня
14:00

Міжнародні психолого-педагогічні читання
«Профорієнтація: стан і перспективи розвитку»,
присвячені пам’яті Б.О. Федоришина

21 травня
10:00

Круглий стіл «Психологія громадянської ідентичності»

21 травня
14:00

Студентська наукова конференція «Дні науки
- 2015: наука і практика в професійній діяльності
фахівців»
VII Міжнародна науково-практична конференція
«Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки
та підвищення кваліфікації в умовах трансформації
освіти»
Всеукраїнська виставка «Післядипломна педагогічна
освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін»

22 травня
10:00
22 травня

тел.: 452-77-43
Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України,
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,
тел.: 440-63-88
Інститут людини Київського
університету імені Бориса
Грінченка,
м. Київ, вул. Тичини, 17,
(конференц - зал)
тел.: 440-60-90
Державна науково-педагогічна
бібліотека
імені В. О. Сухомлинського,
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,
тел.: 093-508-03-81, 252-74-83
Інститут обдарованої дитини НАПН
України
м. Київ, вул. Артема, 52-д,
тел.: 481-27-27, 422-55-06
Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України,
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,
тел.: 440-63-88
Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України,
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,
тел.: 440-63-88
Інститут соціальної та політичної
психології НАПН України
м. Київ, вул. Андріївська, 15,
тел.: 425-24-08
Університет менеджменту освіти,
м. Київ, вул. Артема, 52-а,
тел.: 481-38-15
Університет менеджменту освіти,
м. Київ, вул. Артема, 52-а,
тел.: 481-38-15
Київський міський будинок
учителя,
м. Київ, вул.. Володимирська, 57,
тел.: 481-38-15

м. В і н н и ц я
14-16 травня
10:00

XІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні
проблеми екологічної психології»

Вінницький державний педагогічний
університет імені
М. Коцюбинського,
м. Вінниця, вул. Острозького, 32,
тел.: 0442880453, 095 6172969

м. І з м а ї л
21 травня

VІІ Міжнародна науково-практична конференція

м. Ізмаїл,

10:00

«Професійне навчання персоналу – європейський
вибір»

вул. Червонофлотська, 28,
тел.: (044) 252-74-83,
+380484172546

м. Кам’янець-Подільський
29 - 31 травня
10:00

ІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної та
економічної психології

Кам’янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка,
м. Кам’янець-Подільський,
вул. Огієнка, 61,
тел.: 097 671 18 57
0442880719

м. К і р о в о г р а д
22-23 травня
10:00

Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і
технології сучасного навчального середовища»

м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1,
тел.: 0522 221 834

м. Л ь в і в
Львівський НПЦ професійно-технічної освіти НАПН України
18 -31 травня
10:00
19 травня
10:00

Виставка наукових видань співробітників Львівського науковопрактичного центру Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України.
Науково-практична конференція «Підвищення якості
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих
робітників у професійно-технічних навчальних
закладах».

м. Львів, вул. Зелена, 24,
тел.: 275-29-91
м. Львів, вул. Кривоноса, 10,
тел.: 032 275-29-91

м. М и к о л а ї в
21-22 травня
10:00

Всеукраїнський науково-практичний семінар
«Освітянські бібліотеки України на шляху
трансформації у базові документально-комунікаційні
комплекси: стан та перспективи»

Науково-педагогічна бібліотека
м. Миколаєва,
тел.: (044) 440–35–48

м. Ч е р н і в ц і
14-15 травня
10:00

ІХ Міжнародна науково-практична конференція
«Духовність у становленні та розвитку особистості»

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2,
тел..: 067-440-64-00

м. Ч е р к а с и
19 травня
10:00

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Патріотизм – нагальна потреба України й українців»

Черкаський інститут післядипломної
освіти педагогічних працівників,
м. Черкаси, вул. Бидгощська, 38/1,
тел.: 044-440-34-85

Установи Національної академії правових наук України
Дата
проведення

Захід

Місце проведення
м. К и ї в

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
19 травня
11:00
19-21 травня
20 травня

21 травня
11:00

21 травня
14:00

Круглий стіл «Щодо дотримання прав інтелектуальної
власності в науковій та освітній сферах»
Експозиція наукових видань НДІ інтелектуальної
власності НАПрН України
Відкрита лекція, присвячена завданням юридичної
науки у світлі імплементації норм Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом до
національного законодавства у сфері інтелектуальної
власності, для молодих вчених
Обговорення:
- проекту Закону України «Про внесення змін до
Цивільного процесуального кодексу України(щодо
наказного провадження)»;
- проекту Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законів
України (щодо податкової реформи) »
Оголошення результатів конкурсу на кращу наукову
роботу

м. Київ, вул.. Боженка 11,
поверх 13, конференц-зал
тел.: 200-08-76
м. Київ, вул.. Боженка 11,
поверх 13, конференц-зал
тел.: 200-08-76
м. Київ, вул.. Боженка 11,
поверх 13, конференц-зал
тел.: 200-08-76
м. Київ, вул.. Боженка 11,
поверх 13, конференц-зал
тел.: 200-08-76

м. Київ, вул.. Боженка 11,
поверх 13, конференц-зал
тел.: 200-08-76

Київський регіональний центр Національної академії правових наук України
19 травня
15:00
20 травня
15:00
21 травня
15:00
19-21 травня

Круглий стіл «Забезпечення прав дитини: сучасні реалії
і майбутні перспективи»
Круглий стіл «Сучасний конституційний процес в
Україні: проблеми теорії і практики»
Методологічний семінар «Історичний метод
дослідження в юридичній науці»
Виставка наукової літератури «Сучасний
конституціоналізм: Україна і зарубіжний досвід»

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3,
тел.: (044) 253-34-19
м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3,
тел.: (044) 253-34-19
м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3,
тел.: (044) 253-34-19
м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3,
тел.: (044) 253-34-19

НДІ інформатики і права Національної академії правових наук України
спільно з Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України
21 травня

Науково-практична конференція на тему: «Пропаганда:
питання протидії та відповідальності»

м. Київ, НТУУ «Київський
політехнічний інститут», корп. 6,
зал адміністративних нарад,
тел.: 2349456

м. О д е с а
Південний регіональний науковий цент Національної академії правових наук України
спільно з Національним університетом «Одеська юридична академія»
18 травня
15:00

Проведення розширеного засідання Південного
регіонального центру НАПрН України. Доповідь
академіка Ківалова С.В. «Сучасні напрямки розвитку
юридичної науки»

Зал засідань Вченої ради
Університету.

15-30 травня
22 травня
21-24 травня

Виставка «Монографії, підручники, коментарі до
законодавства, підготовлені членами ПРЦ за 5 років»
Міжнародна наукова конференція «Римське право і
сучасність»
Міжнародна наукова конференція на тему: «Сучасні
проблеми аграрного, земельного,екологічного та
природно-ресурсного права»

Зал рідкої книги НУ «Одеська
юридична академія»
НУ «Одеська юридична академія»
НУ «Одеська юридична академія»

м. Х а р к і в
Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку
19 травня
20 травня
21 травня

Лекція-презентація основних напрямків діяльності
Інституту та зустріч з майбутніми здобувачами та
аспірантами
Семінар для здобувачів та аспірантів: «Питання
законотворчості щодо регулювання відносин в сфері
електронної комерції»
Круглий стіл: «Адаптація до права ЄС правового
регулювання економіки України в сучасних умовах»

м. Харків, вул. Чернишевська, 80
м. Харків, вул. Чернишевська, 80
м. Харків, вул. Чернишевська, 80

Інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
21 травня

травень

Науково-теоретичний семінар «Кримінально-правове та Харків,
кримінологічне забезпечення охорони особи від
вул. Пушкінська, 49,
насильства»
тел.: (057)7-156-208
Тематична виставка наукових праць співробітників
Харків,
Інституту за темами фундаментальних і прикладних
вул. Пушкінська, 49,
досліджень НДІ ВПЗ у рамках тематики проведення IX тел.: (057)7-156-208
Всеукраїнського фестивалю науки

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України
20 травня
19-21 травня

Міжнародна науково-практична конференція
«Стратегія проведення конституційної реформи в
умовах інтеграції України до ЄС»
Виставка наукової літератури з проблем європейської
інтеграції, підготовленої науковцями інституту

м.Харків, вул. Чернишевська 80,
тел.: (057)700-36-69
м.Харків, вул. Чернишевська 80,
тел.: (057)700-36-69

Установи Національної академії медичних наук України
Дата
проведення

Захід

Місце проведення
м. К и ї в

Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова
19 травня
14:00
20 травня
11:00

Розширене засідання сектора клінічної геронтології і
геріатрії на тему «Доказова медицина в геронтології та
геріатрії»
Розширене засідання експериментального сектору
Інституту геронтології на тему «Епігенетичні
механізми онтогенезу»

м.Київ, вул. Вишгородська, 67,
тел.: 430-40-68
м.Київ, вул. Вишгородська, 67,
тел.: 430-40-68

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського

19 – 21 травня
20 травня
20–21 травня

Виставка літературних джерел про новітні досягнення у
фтизіатрії та пульмонології в Україні та світі
Урочисті збори колективу, присвячені Дню науки
День відкритих дверей

м.Київ, вул.М.Амосова, 10
тел.: 249-61-69
м.Київ, вул.М.Амосова, 10
тел.: 273-32-84
м.Київ, вул.М.Амосова, 10
тел.:275-27-00

Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії
19 травня
10:00-14:00
20 травня
10:00

21 травня
9:00

Презентація Центру
ендоваскулярної нейроентгенохірургії (відеоматеріали,
стенд, публікації)
Круглий стіл. «Актуальні питання ендоваскулярної
нейрорентгенохірургії».
На питання відповідає директор Центра, професор
Щеглов В.І.

м.Київ,
вул.Платона Майбороди,32, корп.5,
конференц-зал тел.: 483-32-17
м.Київ,
вул.Платона Майбороди,32, корп.5,
конференц-зал
тел.: 483-32-17

Науково-практична конфе-ренція, присвячена проблемам ендоваскулярного лікування захворювань
центральної нервової системи

м.Київ,
вул.Платона Майбороди,32, корп.5,
конференц-зал
тел.: 483-32-17

Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва
20 травня
10:00-13:00
21 травня
10:0
19 травня
10:00-12:00

Урочисте засідання Вченої ради інституту спільно з
радою молодих вчених.
Щорічні дні «відкритих дверей» для лікарів-інтернів
Національного медичного університету МОЗ України
Семінар для молодих вчених установ НАМНУ з питань
реєстрації науково-дослідних робіт

21 травня
10:00

Лекція: «Оцінка ризиків для здоров’я населення від
забруднення атмосферного повітря»

21 травня
10:00

Лекція для працівників харчової промисловості
України «Мікробіологічний контроль питної води.
Сучасні вимоги»
Лекція для працівників харчової промисловості
України «Мікробіологічний контроль харчових
продуктів. Європейські нормативи та методи»
Лекція для вчителів: «Гігієнічна оцінка навчального
навантаження на учнів молодшого шкільного віку як
потенційного джерела впливу на стан здоров’я та
розумової діяльності школярів загальноосвітньої
середньої школи»

21 травня
12:00
19 травня
12:00

м. Київ, вул. Попудренка, 50,
конференц-зал
тел.: 559-21-27
м. Київ, вул. Попудренка, 50,
конференц-зал
тел.: 559-90-90
м. Київ, вул. Попудренка, 50,
конференц-зал
тел.: 559-90-90
м. Київ, вул. Урицького, 35,
тел.: 559-34-15
Торгова палата України,
м.Київ, вул..Б.Хмельницького, 58
Торгова палата України,
м.Київ, вул..Б.Хмельницького, 58
сш № 126
м.Київ, вул. Празька, 14

Інститут кардіології ім. академіка А.Д.Стражеска
19-20 травня

V науково-практична конференція Асоціації
аритмологів України

м. Київ, вул. Госпітальна, 4,
Готель «Русь», конференц-зал,
тел.: (044) 246-87-44

Інститут медицини праці
13-17 травня

Семінар- нарада для лікарів - гігієністів та фахівців
підприємств «Проведення досліджень факторів
виробничого середовища і трудового процесу для
атестації робочих місць»

м. Київ,
вул. Саксаганського, 75
тел.: 289 1512

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В. Громашевського
19 травня
10:00-12:00
20 травня
10:00-12:00
21 травня
10:00-12:00

День відкритих дверей для студентів та молодих
вчених.
Школа-семінар «Сучасні проблеми інфектології»
День відкритих дверей для студентів та молодих
вчених (клініка Інституту).

м. Київ, вул. Амосова, 5
тел.: 529 23 91
м. Київ, вул. Амосова, 5
тел.: 529 23 91
м. Київ, вул. Амосова, 5
тел.: 529 23 91

Національний науковий центр радіаційної медицини
19 травня
10:00
19 травня
11:00

Лекція для лікарів «Хронічна лімфоцитарна лейкемія як
віддалений наслідок опромінення - можливі механізми
формування»
Лекція «Соціально-психологічний стан населення,
постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Фактори ризику негативних змін»

м. Київ, пр. Перемоги, 119/121,
конференц-зал,
тел.: 483 30 45
м. Київ, пр. Перемоги, 119/121,
конференц-зал,
тел.: 483 30 45

Інститут ядерної медицини та променевої діагностики
19 травня

День відкритих дверей «Нове в медичній візуалізації»

21 травня

Круглий стіл «Педіатрична радіологія. Інтеграція в
Європейську спеціальність»

м. Київ, вул. Платона Майбороди,32
тел .: 489-00-94
м. Київ, вул. Баговутівська,1
тел.. : 489-12-03

Інститут урології
19 травня
21 травня
травень

Підсумки конкурсу на кращу журнальну статтю за 2014
рік та кращу наукову публікацію молодих вчених (до
35 років) за 2014 рік
Підведення підсумків конкурсу на кращу НІД за 20122014 р.р.
Відкриття та відвідування музею ДУ «Інститут урології
НАМН України» (50 років з часу утворення)

м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а
тел.: 486-67-31
м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а
тел.: 486-67-31
м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-а
тел.: 486-67-31

Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка
19 травня
20 травня

Науково-практична конференція, присвячена
актуальним питанням лікування хворих на цукровий
діабет 2 типу
Інтерв’ю для радіо «Роль медичної науки у покращенні
ефективності профілактики, діагностики і лікування
хворих на цукровий діабет та патологію щитовидної
залози»

м. Київ, вул. Вишгородська, 69,
телефон для довідок: 431 02 61
м. Київ, вул. Вишгородська, 69,
телефон для довідок: 431 02 61

НІССХ ім.Амосова
19 травня
9:00-10:00
19 травня
10:00-11:00
19-21 травня
10:00-16:00
20 травня

21 травня
14:00-16:00

Проведення урочистих зборів співробітників інституту
з нагоди Всеукраїнського фестивалю науки
Науковий семінар на тему «Перспективні напрямки
медичної науки в галузі серцево-судинної хірургії».
Зустріч науковців НІССХ ім. Амосова зі студентами
НМУ.
Виставка інноваційних розробок співробітників НІССХ
ім. Амосова
Науковий семінар «Сучасні досягнення біомедичної
інженерії - запорука розвитку цивілізації». Зустріч
науковців НІССХ ім. Амосова зі студентами НМУ і
НТУУ «КПІ».
Ознайомлення студентів НМУ і НТУУ «КПІ»
з інноваційною діяльністю НІССХ ім. Амосова

м. Київ, вул. Амосова,6,
тел.: 275-43-22
м. Київ, вул. Амосова,6,
тел.: 275-41-00
м. Київ, вул. Амосова,6,
тел.: 275-64-33
м. Київ, вул. Амосова,6,
тел.: 275-41-00
м. Київ, вул. Амосова,6,
тел.: 275-41-00

м. Л ь в і в
Інститут спадкової патології
19-20 травня

21 травня

20 травня

Виступи по телебаченню
1. «Досвід ультразвукової пренатальної діагностики у
Львівському міжобласному медико-генетичному
центрі»
2. «Проблеми діагностики та лікування орфанних
хвороб в Україні»
3. «Генетичні аспекти народження здорової дитини»
День відкритих дверей
1. семінар майстер-класу
- «Генетичні аспекти непліддя»
2. семінар майстер-класу
- «Чоловічий фактор безпліддя: генетичні аспекти»
- «Роль прогнозування перинатального ризику на
основі комбінованих пренатальних досліджень»
3. семінар майстер-класу
- «Перспективні напрямки в дослідженні геному
людини (для молодих вчених і студентів вищих
навчальних закладів медико-біологічних
спеціальностей)
Цикл лекцій з питань
1. 1. «Роль поліморфізму генів схильності у розвитку
онкологічних захворювань»
2. 2. «Екологічні та генетичні чинники формування
здоров'я дітей»
3. 3. «Сучасні можливості ДНК діагностики в практиці
сімейного лікаря»

Телебачення, регіональний
канал «12»

м. Львів, вул. Лисенка, 31-а
тел.: (032) 275-54-99

м. Львів, вул. Лисенка, 31-а
тел.: (032) 275-54-99

Інститут патології крові та трансфузійної медицини
19 травня

Конференція молодих учених

20 травня

Науковий-семінар присвячений 75-річчю ДУ «Інститут
патології крові та трансфузійної медицини НАМН
України»

м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 45,
тел.: (032)238-32-47
м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 45,
тел.: (032)238-32-47

м. О д е с а
Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова
11-20 травня
10:00-17:15

Цикл лекцій для лікарів з практичними заняттями
«Розлади бінокулярного зору (діагностика і лікування)»

19 травня
11:00

Збори молодих науковців інституту щодо активізації
участі наукової молоді в розробці актуальних питань
офтальмології

20-21 травня
9:00-15:00

Цикл лекцій для лікарів «Діабетичні ураження органу
зору»

м. Одеса,
«Інститут очних хвороб і тканинної
терапії ім. В.П. Філатова НАМН
України»
тел.: (048)729-83-98
м. Одеса,
«Інститут очних хвороб і тканинної
терапії ім. В.П. Філатова НАМН
України»
тел.: (048)729-83-98
м. Одеса,
«Інститут очних хвороб і тканинної
терапії ім. В.П. Філатова НАМН
України»
тел.: (048)729-83-98

м. Х а р к і в
Інститут загальної і невідкладної хірургії ім.В.Т.Зайцева
19 травня
15:00-17:00
21 травня
13:00-15:00

Засідання асоціації хірургів Харківської області,
присвячене Дню Науки
Круглий стіл «Проблеми надання допомоги
постраждалим в АТО»

м. Харків, в’їзд Балакірева,1
тел.: (057)715-33-52
м. Харків, в’їзд Балакірева,1
тел.: (057)715-33-52

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків
19 травня
19-21 травня
19-21 травня
20 травня
21 травня

Круглий стіл «Медико-психологічна допомога дітям,
що переселені із зони АТО»
Круглий стіл «Актуальні питання охорони здоров'я
дітей та підлітків»
«Міжгалузева співпраця у забезпеченні здоров'я
зберігаючого простору у навчальному закладі»
Форуми «Формування навичок здорового способу життя
серед учнів початкової школи»
Науково-практична конференція молодих вчених
«Внесок молодих вчених у розвиток педіатрії та
шкільної медицини»

Інститут охорони здоров’я дітей та
підлітків
т. 62-41-47
Харківське обласне
телебачення
Загальноосвітні навчальні заклади
м. Харкова
т. 62-91-04
Харківська гімназія №169
т. 62-91-04
Інститут охорони здоров’я дітей та
підлітків
т.62-60-12

Інститут мікробіології та імунологіїім. І.І. Мечникова
14-15 травня

Науково-практична конференція за участю
міжнародних спеціалістів «Актуальні питання боротьби
з інфекційними захворюваннями», присвячена 170-й
річниці з дня народження І.І. Мечникова

м. Харків,
вул. Пушкінська, 14-16,
тел.: 057-731-31-51

Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН
15 травня
21 травня

Науково-практична конференція молодих вчених та
спеціалістів з міжнародною участю «Медична наука і
клінічна практика 2015», присвячена Дню науки
Науково-практична конференція “Лікувальнодіагностичні проблеми збереження та відновлення
здоров’я населення, шляхи їх вирішення”, присвячена
Дню науки.

м. Харків,
пр. Постишева, 2-а,
тел.: (057) 373-90-95
м. Харків,
пр. Постишева, 2-а,
тел.: (057) 959-72-65

Установи Національної академії аграрних наук України
Дата
проведення

Захід

Місце проведення
м. К и ї в

Інститут розведення і генетики тварин ім.М.В.Зубця НААН
28 травня

XІІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та
аспірантів «Актуальні дослідження з проблем
розведення та генетики у тваринництві», присвячена
пам’яті академіка Михайла Васильовича Зубця

Київська область, с. Чубинське,
вул. П.Л. Погребняка, 1,
тел.: (04595) 3-00-41

Інститут картоплярства НААН
14 травня

Науково-методичний семінар «Сорти селекції
Інституту картоплярства – запорука Вашого успіху»

20 травня

День відкритих дверей для студентів Немішаївського
аграрного коледжу.
Вікторина «Цікаве про картоплю»
Науково-методичний семінар «Методи визначення
латентної вірусної інфекції картоплі, їх значення в
насінництві». «Сортозаміна та сортооновлення»

21 травня

Київська обл., Бородянський р-н,
смт Немішаєве, вул. Чкалова, 22
факс (04577) 4-15-33
Київська обл., Бородянський р-н,
смт Немішаєве, вул. Чкалова, 22
факс (04577) 4-15-33
Київська обл., Бородянський р-н,
смт Немішаєве, вул. Чкалова, 22
факс (04577) 4-15-33

Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича
14-17 травня

Виставка-ярмарок «Бджільництво-2015»

м. Київ,
вул. Академіка Заболотного, 19,
тел.: 526-67-98

Інститут водних проблем і меліорації НААН
19 травня

Науковий семінар «Стан та основні напрямки
удосконалення платного водокористування в зрошенні»

Державний інститут управління та
економіки водних ресурсів,
м. Київ, вул. Солом'янська, 1,
тел.: 496-90-26

Інститут захисту рослин НААН
19 травня

Презентація колекції корисних і шкідливих комах

м. Київ, вул. Васильківська,33,
тел.: 257-11- 24

м. Д н і п р о п е т р о в с ь к
Інститут сільського господарства степової зони НААН
20 травня

День поля «Демонстрація сортів озимої пшениці,
ярових зернових та інноваційних технологій
вирощування сільськогосподарських культур»

Дослідне господарство «Дніпро»
Дніпропетровський р-н,
сел. Дослідне, тел. (056) 745-02-36

м. Л у ц ь к
Волинська ДСГДС НААН
19 травня
19 травня

Семінар «Нові композиції комплексних добрив та
елементи технології їх застосування в системах
землеробства західного Полісся та ЗахідногоЛісостепу»
Виставка «Волинь аграрна. Сьогодення. Перспективи»

м. Л ь в і в

Луцький р-н, смт Рокині,
тел.: (0332) 70-67-05
Луцький р-н, смт Рокині,
тел.: (0332) 70-67-05

Інститут біології тварин НААН
19 травня
20 травня

Науково-методологічний семінар «Глобальне
потепління. Міфи і реальність»
Науково-методологічний семінар «Вплив пробіотиків
на обмінні процеси перепелів»

м. Львів, вул. В. Стуса, 38,
тел.: (032)270-23-89
м. Львів, вул. В.Стуса, 38,
тел.: (032) 270-23-89

Селекційно-генетичний інститут - НЦНС
21 травня

Екскурсія дослідними полями Селекційно-генетичного
інституту для студентів профільних ВНЗ м. Одеси

м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3,
тел.: (048) 789-51-03

м. П о л т а в а
Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН
20 травня

21 травня

ІІІ семінар циклу «Видатні науковці Дослідної станції
лікарських рослин», присвяченого 100 річниці
заснування установи «Трагічний науковий шлях
Кучмая Гната Миколайовича (1896 -1937)»
IV семінар циклу «Видатні науковці Дослідної станції
лікарських рослин», присвяченого 100 річниці
заснування установи «Здобутки та надбання Чубарової
Тамари Якимівни (1909 -1962)»

Лубенський р-н, с. Березоточа,
тел.: (05361) 90-110
Лубенський р-н, с. Березоточа,
тел.: (05361) 90-110

м. С у м и
Дослідна станція луб’яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН
11-15 травня

День відкритих дверей «Аграрна наука – виробництву»

13 травня

Круглий стіл «Історичні аспекти становлення наукових
досліджень з луб’яних культур»

14-15 травня

Виставка наукової продукції «Льон і коноплі –
інноваційні культури сучасного агропромислового
виробництва»
Лекції для студентів Глухівського національного
педагогічного університету і Сумського національного
аграрного університету

19 травня

Сумська обл., м. Глухів,
вул. Терещенків, 45,
тел.: (05444) 2-26-50
Сумська обл., м. Глухів,
вул. Терещенків, 45,
тел.: (05444) 2-26-50
Сумська обл., м. Глухів,
вул. Терещенків, 45,
тел.: (05444) 2-26-50
Сумська обл., м. Глухів,
вул. Терещенків, 45,
вул. Києво-Московська, 24,
тел.: (05444) 2-26-50

м. Х а р к і в
Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН
20 травня

20 травня

Ознайомлення студентів Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут» з
інноваційною діяльністю Українського науководослідного інституту олій та жирів НААН
День «відкритих дверей» Ознайомлення студентів
НТУ «ХПІ» з інноваційною діяльністю установи

м. Харків, просп. Дзюби, 2-а
тел.: (057) 376-39-36
м. Харків, просп. Дзюби, 2-а
тел.: (057) 376-39-36

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»
28-29 травня

Всеукраїнська науково-практична конференція
молодих вчених та спеціалістів «Нові рішення у
ґрунтознавстві та агрохімії − запорука продовольчої
безпеки та раціонального природокористування»,
присвячена міжнародному року ґрунтів

м. Харків, вул. Чайковська, 4,
тел.: (057)704-16-69

Інститут овочівництва і баштанництва НААН
19 травня

20 травня

Екскурсія для студентів агрономічного факультету
Харківського національного аграрного університету ім.
В.В.Докучаєва «Інноваційні розробки в овочівництві і
баштанництві»
Семінар «Стан та перспективи розвитку овочівництва в
Україні та зокрема в Харківській області»

Харківська область, сел. Селекційне,
тел..: (057) 748-91-91

Харківська область, сел. Селекційне,
тел..: (057) 748-91-91

Інститут тваринництва НААН
20 травня

Семінар «Науковий спадок Інституту
тваринництва. Минуле і майбутнє»

Харківська область, смт Кулиничі,
тел.: (057)740-31-81

Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН
20 травня

День відкритих дверей. Екскурсія по музею та
ознайомлення з науковими напрямами роботи

м. Харків, просп. Московський, 142,
тел. (057) 392-13-43

м. Х е р с о н
Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН
15 травня

Круглий стіл «Екологічна освіта у вирішенні
проблеми взаємин «Людина - Суспільство - Природа»

18 травня

Лекція «Лікарські рослини заповідного степу»

18–24 травня
22 травня

Книжково-ілюстративна виставка «Парки Європи»
Круглий стіл «Актуальні проблеми збереження
орнітофауни Таврійського краю»

Херсонська обл.., Чаплинський р-н,
смт. Асканія-Нова, вул. Фрунзе, 13,
тел. (05538) 6-12-86, 6-14-75
Херсонська обл.., Чаплинський р-н,
смт. Асканія-Нова, вул. Фрунзе, 13,
тел. (05538) 6-12-86, 6-14-75
Херсонська обл.., Чаплинський р-н,
смт. Асканія-Нова, вул. Фрунзе, 13,
Херсонська обл.., Чаплинський р-н,
смт. Асканія-Нова, вул. Фрунзе, 13,
тел. (05538) 6-12-86, 6-14-75

Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф.Іванова «Асканія-Нова»
1-20 травня

День відкритих дверей для студентів випускників
Херсонського та Миколаївського ДАУ, учнів старших
класів Асканійської ЗОШ

Херсонська обл., Чаплинський р-н,
смт. Асканія-Нова,
вул. Червоноармійська 1,
тел.: (05538) 6-16-55

Інститут зрошуваного землеробства НААН
13 травня

День поля «Зернове, ріпакове, люцернове поле»

м. Херсон, сел. Наддніпрянське,
тел.: (0552) 361196

м. Ч е р к а с и
Черкаська дослідна станція біоресурсів Інституту розведення і генетики тварин НААН
20 травня

Круглий стіл «Удосконалення системи оцінки
племінних свиней»

м. Черкаси, вул. Пастерівська, 76,
тел. (022) 31-40-54

м. Ч е р н і в ц і
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН
6 травня

День відкритих дверей «Досягнення науковців станції
у селекції сільськогосподарських рослин і тварин та
сучасні технології у галузях рослинництва і
тваринництва»

м. Чернівці, вул. Кузнєцова 21-а,
тел.: (0372) 52-92-20

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Дата і час
проведення

Захід

19 травня
12:00-16:00

День відкритих дверей

18-22 травня

X Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи
прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту»

20-21 травня

V Міжнародна науково-практична конференція «Правове
регулювання суспільних відносин в умовах демократизації
українського суспільства»

20-22 травня

IX Всеукраїнська науково-технічна конференція
«Досконалість зварювання - комплексний підхід»

21-22 травня

VІI Міжнародна науково-технічна конференція «Нові
матеріали і технології в машинобудуванні 2015»

Місце проведення
м. Київ,
пр. Перемоги, 37, корп.35,
ННК "ІПСА"
тел.: 406-84-47
м. Железний порт,
Херсонська обл..
тел./факс: (044) 406-84-47
е-mail: natalidmp@gmail.com
сайт: http://iasa.kpi.ua/
м. Київ, вул. Політехнічна,
39,
корп. № 19, к. 321
тел.: (044) 406-85-49
моб.: 063-361-02-86
e-mail: pryamitsyn1@mail.ru
сайт: www.fsp.kpi.ua
м. Київ, НТУУ «КПІ»,
вул. Дашавська, 6/2,
корп. № 23
тел.: (044) 406-82-41,
факс: 454-92-21
e-mail: p.sydorenko@kpi.ua
сайт: www.weld.kpi.ua
м. Київ, НТУУ «КПІ»
вул. Політехнічна, 35,
корп. № 9, ауд. 203
каф. ЛВЧтаКМ
моб.: 050-546-06-83
моб.: 097-290-86-16
тел.: (044) 454-97-72
сайт:
http://foundry.kpi.ua./uk/conferen
ziy.html

21-23 травня

Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і
прикладні проблеми інформаційної безпеки»

21-24 травня

XX Міжнародна науково-технічна конференція
«Гідроаеромеханіка в інженерній практиці»

22 травня

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні
аспекти розробки програмного забезпечення»

м. Київ, НТУУ «КПІ»,
вул. Політехнічна, 16,
корп. № 11
тел.: (044)454-98-76,
факс: 236-70-98
е-mail sag@pti.kpi.ua
сайт: http://pti.kpi.ua
м. Київ, НТУУ «КПІ»,
пр. Перемоги, 37, корп. № 1
тел.: (044) 406-82-54;
тел.: (044) 406-84-64;
е-mail: seminska@kpi.ua
м. Київ, НТУУ «КПІ»,
вул. Політехнічна, 6, корп.
№5
тел.: (044) 454-95-25,
е-mail:
karpenko.eugene@gmail.com

22-23 травня

ІV Міжнародна науково-практична конференція
«Соціальні та політичні конфігурації модерну:
динаміка влади в Україні та світі».

м. Київ, НТУУ «КПІ»
пр. Перемоги 37, корп. №7,
кафедри: соціології;
теорії та практики
управління
тел. (044) 406-85-26
е-mail: kpi.sociology@i.ua
сайт: www.sociology.kpi.ua

Установи Національної академії мистецтв України
Дата
проведення

Захід

Місце проведення

м. К и ї в
19 травня
19 - 21 травня

20 травня
12:00

Виставка наукових робіт членів НАМ України 20142015 років
Проведення відкритих лекцій членами НАМ України –
викладачів вищих навчальних закладів

Презентація наукового видання НАМ України
«Українська енциклопедія етнокультурознавства та
етнокультурології» у 5-ти томах

НАМ України, вул.Воровського, 20,
т. 486-38-01
м.Київ,
вул.Смирнова-Ласточкіна, 20,
тел.:272-14-26,
НМАУ ім. П. І. Чайковського,
вул. Городецького, 1-3/11,
тел.:279-36-94,
КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого,
вул. Ярославів Вал, 40,
тел.: 529-51-95
м.Київ, вул.Воровського, 20,
тел.: 486-38-01

Відділення кіномистецтва НАМ України, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України,
Інститут культурології НАМ України
19 травня
15:30

Показ дебютних фільмів молодих кінематографістів з
наступним обговоренням у межах тематичного
«круглого столу»

19 травня

День відкритих дверей та виставка творчих і наукових
робіт студентів та викладачів Київської дитячої
академії мистецтв
День відкритих дверей, виставка наукових видань
ІПСМ НАМ України.
Презентація книжок, виданих співробітниками
ІПСМ у 2014 році:
– Андрей Пучков. «Киев» Осипа Мандельштама
в интонациях, примечаниях, картинках;
– Борис Лятошинський. Романси 1920-х /
Упорядник Ігор Савчук;
– Любов Дрофань. Дев’ятнадцяте грудня 1915 року:
Один день в історії;
– Олена Кашуба-Вольвач. Українська академія

20 травня

Інститут проблем сучасного
мистецтва НАМ України
м.Київ, вул. Щорса, 18-д,
тел.: 486-38-01
Київська дитяча академія мистецтв
м. Київ, вул, Героїв Сталінграда, 10
тел.: 410-93-10
Інститут проблем сучасного
мистецтва НАМ України
м.Київ, вул. Щорса, 18-д,
тел.: 486-38-01

20 травня
12:00

мистецтв: Хронологія подій, документи, матеріали
Круглий стіл «Традиційна культура України у
контекстах сучасного буття», показ фільму «Вільні
люди» режисера Ганни Яровенко

21 травня
12:00

Показ фільму «Земляне» режисера Ольги Самолевської.

21 травня

Круглий стіл з обговорення виставки, присвяченої 100літтю «Чорного квадрата» К. Малевича

Інститут проблем сучасного
мистецтва НАМ України,
м.Київ, вул. Щорса, 18-д,
тел.: 486-38-01
Інститут проблем сучасного
мистецтва НАМ України
м.Київ, вул. Щорса, 18-д,
тел.: 486-38-01
Інститут проблем сучасного
мистецтва НАМ України
м.Київ, вул. Щорса, 18-д,
тел.: 486-38-01

НАМ України, НМАУ ім.П.І.Чайковського, Донецька музична академія
19 травня

День відкритих дверей

20 травня

День відкритих дверей на кафедрі композиції

20 травня

Майстер клас композиторів, членів-кореспондентів
НАМ України І.В.Щербакова та О.В.Скрипника

20 травня

День відкритих дверей вокального факультету НМАУ
ім.П.І.Чайковського

НМАУ ім. П.І. Чайковського,
м.Київ, вул. Городецького, 1-3/11,
тел.: 279-36-94
НМАУ ім. П.І. Чайковського,
м.Київ, вул. Городецького, 1-3/11,
тел.: 279-36-94
НМАУ ім. П.І. Чайковського,
м.Київ, вул. Городецького, 1-3/11,
тел.: 279-36-94
НМАУ ім. П.І. Чайковського,
м.Київ, вул. Городецького, 1-3/11,
тел.: 279-36-94

Київська дитяча академія мистецтв
21 травня

Звіти юних студентів Київської дитячої академії
мистецтв, присвячених фестивалю науки

Київська дитяча академія мистецтв
Київ, вул, Героїв Сталінграда, 10,
тел.: 410-93-10

м. Л ь в і в
19 - 21 травня

Проведення відкритих лекцій членами НАМ України –
викладачів вищих навчальних закладів

м. Львів, вул. Кубійовича,
тел.: 38 -76-14-77,
ЛНУ ім. І. Франка,
м. Львів, вул. Університетська, 1,
тел.:0322 96-41-97

ЛНМА ім.М.В.Лисенка
21 травня

День відкритих дверей

м. Львів, вул. Нижанківського, 5,
тел.: 0322-727624
м. Х а р к і в

Харківська державна академія культури
19 травня

Науково-методологічний семінар «Удосконалення
змісту вищої культурологічно-мистецької освіти в
Україні у контексті Закону України «Про вищу освіту»

Харківська державна академія
культури,
тел.:731-34-97, 731-13-88

Фонд «Відкрита політика»
www.ptahy.com.ua
(З повним переліком заходів та детальнішою інформацією про них можна ознайомитись на
веб: сайті Фестивалю: www.festival.nas.gov.ua)
Дата і час
проведення

Захід

Міжнародна зелена школа Фонду «Відкрита політика»
в рамках IX Всеукраїнського фестивалю науки представляє програму
«Н а у к а ч е р е з т р а д и ц і й н е у к р а ї н с ь к е м и с т е ц т в о»
в партнерстві з Французьким інститутом, НАН України, Малою академією наук, Українським
гідрометеорологічним інститутом, Радами молодих вчених, Київським природничо-науковим ліцеєм N145,
Ново-Волинським ліцеєм-інтернатом, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, «Самміткнига» за підтримки Посольства Франції, ROC Maidan, Ukrainian Cultural Center of Rochester
16–17 травня – Науковий уікенд для всієї родини
«Будуймо європейську Україну
з традиційними родинними цінностями та інтелектом!»
Місце проведення :
Міжнародний центр дитячої наукової творчості Малої академії наук України (м. Київ, вул. Гамарника, 14)

11:00-11:30

16 травня (11:00-24:00) – Програма «Україна – країна космічна»
Урочисте відкриття.
Вітання Міністра молоді та спорту України Жданова І.О., Міністра освіти та науки України
Квіта С.М., Посла Франції в Україні пана Алена Ремі
Гімн Європи у виконанні Тараса Компаніченка та всіх учасників заходу

11:30-14:00

Всеукраїнська
спрямування

конференція

директорів

ліцеїв

фізико-математичного,

природничого

11:30-15:00

- Астробіологія, астрохімія, астрофізика: від теорії до практики. Зелені лабораторіі від НовоВолинського ліцею-інтернату, Рад молодих вчених Інституту молекулярної біології та
генетики, інших інститутів НАН України
- Міні-космодром для дітей «5,4,3,2,1, пуск!», LEGO-майданьчик від Дитячої інженерної
академії
- Лекція Тараса Компаніченка, майстер-клас з гри на традиційних музичних інструментах.
Лекція з фізики музики

12:00-14:00

Лекція «Фізика хмар». Лабораторія хмар. Модератори – наукові співробітники Українського
гідрометео інституту
Показ французьких науково-популярних документальних фільмів

16:00-17:00

ЗУСТРІЧ з академіком К.І. Чурюмовим

17:00-19:00

Відео-лекторій про місію до комети Чурюмова. Модератор – керівник секції«астрономія»
київського відділення МАН к.б.н. Олександр Баранський

19:00- 24:00

- Астрономічні спостереження (за умови зоряного неба)
- Астрономічний квест для родин
- Стендові доповіді переможців МАН з астрономії

11:00-12:30

"АХІЛЛЕС І ЧЕРЕПАХА". Чому Ахіллес ніколи не наздожене черепаху? Математична логіка
проти ліричних сенсів. Вірші та музика майбутніх класиків для молодих учених і їх родин. За
участю: Коля Кулінич, Юра Строкань, Єлизавета Жарікова, Ілона Червоткіна та інших
17 травня (10:00-16:00)
Зелені лабораторії від Міжнародної зеленої школи, Київського науково-природничого ліцею,
Ново-Волинського ліцею-інтернату , Дитячої інженерної академії (узг.) та ін. ліцеїв

• міні-ракетодром для найменших (фізика для дітей від 5 років)
Лекція «Фізика хмар». Лабораторія хмар. Модератори – наукові співробітники Українського
гідрометео інституту
11:00 -11:45

Лекція Юрія Солобая, керівника секції «екологія» МЗШ "Еко-будівництво. Пермокультура.
Органічне сільське господарство". Інформ-анонс "Війна і екологія: Донбас - сірий чи
зелений?"

12:00-13.30
14:30-15:30

Зелена толока. Модератор - Юрій Солобай. Будуємо моделі зелених будинків (Мати з собою
робочий одяг)
Медіа- клуб "Просто неба". Показ французьких науково-популярних документальних
фільмів. Модератор – Тетяна Кривомаз

12:30-13:30

Традиційні молодіжні забави та танці з Валерієм Гладунцем, етно-майстерні

12:30-14:30

Хімія біля ватри, секрети приготування куліша

14:30-16:00

Акустика спільно з кобзарем, лірником, керівником гурту «Хорея козацька» Тарасом
Компаніченком та керівником секції «Фізика» МЗШ Наталією Башмаковою, к.ф.м.н., КНУ ім.
Т. Шевченка. Лекція-презентація Наталі Башмакової «Фізика звуку»
• Літературно-музичні читання біля ватри від молодих поетів та письменників
• Зелений фітнес
• Наукове кафе в трамваї (узг.)
• Квест для команд наукових ліцеїв «Наука в середньовіччя»(10.30-13.00). Увага! Потрібна
попередня реєстрація.

Запрошені родини учасників бойових дій на Сході України, урядовців, політиків, дипломатів, вчених, юні
науковці з КПНЛ 145, Дитячої інженерної академії, ліцею №208 м. Києва, УФМЛ, ліцею «Лідер», Русанівського
ліцею м. Києва, фізико-математичної гімназії N17 м. Вінниці, Смілянського природничо-математичного ліцею,
Нововолинського ліцею-інтернату , знаукових ліцеїв Донецька, Луганська, інших ліцеїв.
Увага! Територія МЗШ – вільна від алкоголю, тютюну, гральних карт. Реєстрацію на квест буде анонсовано
додатково.
23-24 травня
Науковий еко-уікенд для всієї родини.
Тематика – глобальні зміни клімату
Спільно з Українським гідрометеорологічним інститутом.
В програмі: Екскурсія в метеорологічну обсерваторію та Гідрометеорологічний інститут, цікаві лекції та
інтерактивні зелені лабораторії, Метео-бій «По всіх фронтах», виставка переможців Фото-конкурсу «Дивовижі
на Землі і на небі». Програма уточнюється і буде розміщена на сайті – www.ptahy.com.ua
Місце: Український гідрометеорологічний інститут.
Сюжет
про
благодійний
науковий
уікенд
для
родин
на
підтримку
http://intvua.com/news/society/116753-blagodyniy-naukoviy-vkend-dlya-rodin-vdeo.html
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