
О С Н О В Н І  З А Х О Д И 
VІI  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 

23-25 квітня 2013 р. 
 

 
Централізовані заходи організаторів VII Всеукраїнського фестивалю науки 

 
Дата і час 
проведення 

Назва заходу 
 

Місце проведення 

23 квітня 
11:00 

Урочисте відкриття  
VІI Всеукраїнського фестивалю науки 
 

- Вітальна промова президента НАН України 
академіка Б.Є. Патона 
Лекції: 
- «Перспективи глобальних змін: 
 оцінка Міжнародного інституту прикладного 
системного аналізу» - директор МІПСА проф. Павел 
Кабат (м. Відень, Австрія) 
- «ДНК як конструкційний матеріал для 
нанотехнологій» - проф. С.Н. Волков (Інститут 
теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН 
України) 

Національний комплекс 
«Експоцентр України», 
павільйон № 1,  
м. Київ,  
пр. Академіка Глушкова, 1 
 

 
23 квітня 

12:30-17:00 

 
Інтерактивна науково-популярна програма для 
дітей «Парадокс Шоу»: фізика в іграх та розвагах 
 
 

Національний комплекс 
«Експоцентр України», 
павільйон № 1,  
м. Київ,  
пр. Академіка Глушкова, 1 

 
23 квітня 

13:00 

 
Урочисте відкриття  виставки спеціалізованого 
обладнання та технологій «Наука – виробництву» 
 

Національний комплекс 
«Експоцентр України», 
Експозиційний центр 
«Наука» НАН України 
(павільйон № 23), 
м. Київ,  
пр. Академіка Глушкова, 1 

 
23 квітня 

14:15 

 
Круглий стіл «Проблеми впровадження науково-
технічних розробок вітчизняних наукових установ» 

Національний комплекс 
«Експоцентр України», 
Експозиційний центр 
«Наука» НАН України 
(павільйон № 23), 
м. Київ,  
пр. Академіка Глушкова, 1 

 
23 квітня 

14:30 

 
Прес-конференція 

Національний комплекс 
«Експоцентр України», 
Експозиційний центр 
«Наука» НАН України, 
м. Київ,  
пр. Академіка Глушкова, 1 

 



 
Установи Національної академії наук України 

 
Дата і час 
проведення 

Назва заходу 
 

Місце проведення 

м.  К и ї в 

Інститут фізики НАН України 

23 квітня 
10:00 – 10:05 Відкриття фестивалю науки в ІФ НАН України 

м. Київ, 
пр-т Науки, 46,  
конференц-зал, 
тел.: 525-55-79 

23 квітня 
10:05 – 10:15 Підсумки щорічного конкурсу молодих вчених та аспірантів на 

здобуття премій імені видатних вчених ІФ НАН України 

м. Київ, 
пр-т Науки, 46, 
конференц-зал, 
тел.: 525-55-79 

23 квітня 
10:15 – 10:55 

Лекція «Полімерні НАНО-матеріали для голографії» м. Київ, 
пр-т Науки, 46, 
конференц-зал, 
тел.: 525-55-79 

23 квітня 
11:00 – 11:40. 

Лекція «Сучасна оптика в Інституті фізики НАН України» м. Київ, 
пр-т Науки, 46, 
конференц-зал, 
тел.: 525-55-79 

23 квітня 
12:00 – 12:45 

Лекція «До 150-річчя від дня народження всесвітньо відомих 
вчених (Володимир Іванович Вернадський, Георгій Вікторович 
Вульф, Володимир Іполитович Липський)» 

м. Київ, 
пр-т Науки, 46, 
конференц-зал, 
тел.: 525-55-79 

23 квітня 
12:50 – 13:30 

Відеофільм про видатного українського вченого, одного із 
фундаторів НАН України та Ботанічного саду Української 
Академії наук Володимира Іполитовича Липського 

м. Київ, 
пр-т Науки, 46, 
конференц-зал, 
тел.: 525-55-79 

23 квітня 
10:30 – 16:00 

Екскурсії по лабораторіях інституту м. Київ, 
пр-т Науки, 46, 
тел.: 525-98-41, 525-22-57 

24 квітня 
10:00 – 10:30 

Лекція «Кулонівська взаємодія, заряди і диполі 
неелектричного походження в рідинних кристалах - новий 
напрям фізики м’якої матерії» 

м. Київ, 
пр-т Науки, 46, 
конференц-зал, 
тел.: 525-55-79 

24 квітня 
10:35 – 11:05. 

Лекція «Фотопровідність напівпровідників та 
напівпровідникових гетероструктур» 

м. Київ, 
пр-т Науки, 46, 
конференц-зал, 
тел.: 525-55-79 

24 квітня 
11:30 – 12:00 

Лекція  «Коливальна спектроскопія для біологічних 
застосувань».  

м. Київ, 
пр-т Науки, 46, 
конференц-зал, 
тел.: 525-55-79 

24 квітня 
12:00 – 12:30 

Лекція «Динаміка наночастинок» м. Київ, 
пр-т Науки, 46, 
конференц-зал, 
тел.: 525-55-79 

24 квітня 
12:30 – 13:00 

Лекція «Методи дослідження нанообєктів» м. Київ, 
пр-т Науки, 46, 
конференц-зал, 
тел.: 525-55-79 



24 квітня 
13:00 – 13:30. 

Відеофільм «Наука, пошуки і знахідки»  про розробки ІФ, 
ІФН, ІПМ НАН України 

м. Київ, 
пр-т Науки, 46, 
конференц-зал, 
тел.: 525-55-79 

24 квітня 
10:30 – 16:00 

Екскурсії по лабораторіях інституту м. Київ, 
пр-т Науки, 46, 
тел.: 525-98-41, 525-22-57 

25 квітня 
10:30 – 16:00 

Екскурсії по лабораторіях інституту м. Київ, 
пр-т Науки, 46, 
тел.: 525-98-41, 525-22-57 

23-25 квітня Виставка фотокартин учасника двох арктичних експедицій на 
наукову станцію «Академік Вернадський»  

м. Київ, 
пр-т Науки, 46 

23-25 квітня Виставка картин та художніх виробів, створених 
співробітниками ІФ НАН України 

м. Київ, 
пр-т Науки, 46 

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України 

14:30 Урочисте відкриття засідання 
(А.Г. Загородній, директор ІТФ ім. М.М. Боголюбова,  
академік НАН України) 
 

м. Київ, 
вул. Метрологічна, 14-б 
(кінцева зупинка автобусу 
№548), к. 322 

14:40 Оглядова лекція для студентів і аспірантів «Графен після 
Нобеля»  
 
 

м. Київ, 
вул. Метрологічна, 14-б, 
к. 322 

15:40 Оглядова лекція для студентів і аспірантів «Регулярні 
структури в наномагнетиках»  

м. Київ, 
вул. Метрологічна, 14-б,  
к. 322 

Головна астрономічна обсерваторія НАН України 

23-25 квітня 
10:00 – 18:00 

Дні відкритих дверей у Головній астрономічній обсерваторії 
НАН України 

Музей історії Головної 
астрономічної обсерваторії 
НАН України, 
тел.: 526–47–58 

24 квітня  
16:00 

Науково-популярна лекція з астрономії м. Київ, 
вул. Академіка Заболотного, 
27, великий конференц-зал, 
тел.: 526–47–58 

25 квітня  
16:00 

Науково-популярна лекція з астрономії м. Київ, 
вул. Академіка Заболотного, 
27, великий конференц-зал, 
тел.: 526–47–58 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 

23-25 квітня Дні відкритих дверей центрів колективного користування 
інституту 

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

23-25 квітня Робота виставкового центру наукових досягнень інституту з 
демонстрацією експозиції та науково-популярних фільмів про 
діяльність та науково-технічні розробки інституту 

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

24 квітня Проведення конкурсу на визначення найкращої публікації 
серед молодих дослідників інституту та нагородження 
переможців конкурсу  

м. Київ, пр. Науки, 41, корп.5 
тел.: 525-57-55, 525-55-50 

25 квітня 
11:00 

 

Наукові збори. 
Доповідь з актуальних наукових проблем сучасної фізики: 
«Нові нерівноважні явища в полярних напівпровідниках та 
гетероструктурах» 

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



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

22–26 квітня  Книжково-інформаційна виставка «Праці науковців інституту 
в зарубіжних виданнях 2011-2012 рр.» 

м. Київ, Автозаводська, 2 
т. +38(044)467-66-42 

25 квітня  Урочисте засідання Вченої ради ІНМ ім. В.М. Бакуля з нагоди 
Всеукраїнського фестивалю науки 

м. Київ, Автозаводська. 2 
тел.: 467-66-42 

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України 

23-25 квтня 
11:00-14:00 

Пізнавально-інформативна екскурсія по Інституту учнів 
середньої школи № 88, перегляд фільмів «Інститут проблем 
міцності»  та «Планета Писаренка». Проведення співбесіди на 
тему: «Вибір майбутньої професії» 

м. Київ,  
вул. Тимірязівська, 2 
 

23-25 квітня 
11:00-14:00 

Проведення екскурсії для школярів старших класів школи 
№ 88  в музеї інституту, ознайомлення їх з історією інституту 
та його внеском у розвиток науки і техніки 

м. Київ,  
вул. Тимірязівська, 2 
 

23-25 квітня 
11:.00-14:00 

Екскурсії учнів середньої школи № 88 до: 
- лабораторії механічних досліджень; 
- лабораторії на базі двовісної універсальної 
експериментальної машини «Шенк»; 

- лабораторії досліджень композиційних матеріалів; 
- пневмогідравлічного стенду; 
- газодинамічного стенду 

м. Київ,  
вул. Тимірязівська, 2 
 

23 квітня 
9:00-14:00 

Ознайомлення студентів 3-го курсу інженерно-фізичного 
факультету НТУУ «КПІ» з методиками оцінки конструкційної 
міцності сучасних матеріалів 

м. Київ,  
вул. Тимірязівська, 2 
 

25 квітня 
9:00-14:00 

Лекція для студентів-магістрів Механіко-машинобудівного 
інституту НТУУ  «КПІ» «Оцінка довготривалої міцності 
матеріалів при складному напруженому стані» 

м. Київ,  
вул. Тимірязівська, 2, 
корп.В, к.502 

24 квітня 
10:00 

Лекція для молодих науковців інституту та зацікавлених 
співробітників інших інститутів на тему «Паралельні 
обчислення та методика створення обчислювального кластеру 
на базі процесорів РII» 

м. Київ,  
вул. Тимірязівська, 2 
 

квітень  Підготовка матеріалів та видання тез доповідей Міжнародної 
науково-технічної конференції «Втома і термовтома 
матеріалів та елементів конструкцій» 

м. Київ,  
вул. Тимірязівська, 2 
 

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» МОН 
України та НАН України 

24 квітня 
12:00-16:00 

День відкритих дверей м. Київ,  
пр. Перемоги, 37, корп. 35 
тел.: 406-84-47 

Інститут проблем математичних машин та систем НАН України 

23 квітня 
11:00 

 
 

 

Наукова доповідь для студентів та молодих науковців «Роль 
молоді у наукових та прикладних досягненнях інституту»: 
«Тривимірне чисельне моделювання сильно нелінійних 
внутрішніх сейш в реальних озерах. Феномен озерних 
монстрів» 

м. Київ, 
пр. Академіка Глушкова, 42 
тел.: (044)-526-55-03 

24 квітня 
11:00 

 

Наукова доповідь для студентів та молодих науковців «Роль 
молоді у наукових та прикладних досягненнях інституту»: 
«Моделювання розповсюдження радіонуклідів у морському 
середовищі після аварії на АЕС Фукусіма» 

м. Київ, 
пр. Академіка Глушкова, 42 
тел.: (044)-526-55-03 

24 квітня 
14:00 

Наукова доповідь «Структурні методи обробки візуальної 
інформації та їх використання на практиці» 

м. Київ, 
пр. Академіка Глушкова, 42 
тел.: (044)-526-55-03 



25 квітня 
11:00 

 

Наукова доповідь для студентів та молодих науковців «Роль 
молоді у наукових та прикладних досягненнях інституту»: 
«Моделі автоматизації виконання функцій і задач управління 
імпульсним вибухопожежним захистом хімічного 
підприємства» 

м. Київ, 
пр. Академіка Глушкова, 42 
тел.: (044)-526-55-03 

25 квітня 
14:00 

 Наукова доповідь для студентів та молодих науковців «Роль 
молоді у наукових та прикладних досягненнях інституту»: « 
Машинний зір у задачах аналізу просторової інформації»  

м. Київ, 
пр. Академіка Глушкова, 42 
тел.: (044)-526-55-03 

Інститут програмних систем НАН України 

23  квітня  День відкритих дверей Інституту. Ознайомлення відвідувачів з 
науково-прикладними досягненнями   Інституту та  сучасними 
проблемами інформатизації 
 

м. Київ, 
пр. Глушкова 40, корп. 5; 
т. 526-21-48 

 24 квітня  Семінар-презентація наукової електронної бібліотеки 
періодичних видань НАН України 

м. Київ, 
пр. Глушкова 40, корп. 5; 
т. 526-21-48 

 25 квітня  
 

Відкрита лекція «Стан та перспективи розвитку програми 
інформатизації НАН України» 
 

м. Київ, 
пр. Глушкова 40, корп. 5; 
т. 526-21-48 

Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» НАН України 

23 квітня  
15:00 

День відкритих дверей, організація екскурсій та семінару для 
школярів та студентів вищих навчальних закладів з 
розповідями про основні напрямки наукових досліджень 
інституту 

м. Київ,  
вул. Кудрявська, 10-г 
тел.: 272 2158 

24 квітня  
15:00 

 

Оглядова екскурсія з демонстрацією художніх голограм 
історичних реліквій та методів їх створення 

м. Київ,  
вул. Кудрявська, 10-г 
тел.: 272 2158 

Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України 

25 квітня 
14:00 

День відкритих дверей з відвідуванням музею інституту  м.Київ, 
вул.Кржижановського,3,  
тел.: 424-13-01 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України 

23 квітня 
14:00 

Науково-популярний семінар молодих учених за основними 
напрямами діяльності інституту; запрошені доповідачі – 
фахівці Інституту геології рудних родовищ, петрографії, 
мінералогії та геохімії РАН, Всеросійського науково-
дослідного інституту мінеральної сировини ім. М.М. 
Федоровського 

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

24 квітня 
14:00 

Науковий семінар «Ідеї В.І. Вернадського в рудній геології» 
(доп. чл.-кор. РАН Ю.Г. Сафонов) 

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

25 квітня 
11:00 
14:00 

День відкритих дверей 
Екскурсія мінералогічною колекцією 
Екскурсія лабораторіями інституту 

м. Київ, 
пр. Академіка Палладіна, 34 
тел.: 594 30 19, 424 15 70 
 
 
 
 
 

Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України 



23 квітня 
 
 
 

16-30 

День відкритих дверей у музеї О.В. Палладіна 
 
Огляд Музею представниками  Асоціації працівників музеїв 
технічного профілю України. Обмін досвідом 

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

24 квітня 
16-30 

Засідання «Університету юних біохіміків» 
ЛЕКЦІЯ  
Вручення посвідчень випускникам Університету 

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

березен
ь – 
квітень 

 

Книжково–інформаційна виставка, присвячена лауреатам 
премії О.В.Палладіна 

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

травень 
 

Проведення  наукової конференції молодих учених “Актуальні 
проблеми біохімії та біотехнології – 2013”,  

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

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України 

4-5 квітня  
10:00 

Конференція молодих учених і спеціалістів інституту  м. Київ,  
пр. Науки, 31, 
тел.: 525-76-00 

25 - 26 
квітня 
10:00 

Наукова конференція  м. Київ,  
пр. Науки, 31, 
тел.: 525-76-00 

ННЦ «Фізико-хімічне матеріалознавство» КУ та НАН України 

23 квітня 
12:20 

Лекція для студентів фізичного та механіко-математичного 
факультетів Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка : 

«Сучасні наукові проблеми створення радіаційно-стійких 
металокерамічних систем  для потреб  ядерної  енергетики» 

Фізичний факультет КНУ 
імені Тараса Шевченка, 
ауд.410 

Інститут математики НАН України 

травень XIІ Київський міжнародний фізико-математичний фестиваль Конча-Заспа, 
тел.: (044)234-53-72 

Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України 

23-25 квітня  Виставка наукових монографій, опублікованих вченими 
інституту 

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

23-25 квітня  Ознайомлення студентів Вищих навчальних закладів з 
історією Інституту механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України 
та науковими досягненнями його співробітників 

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

Інститут зоології ім.. І.І.Шмальгаузена НАН України 

23 – 24 
квітня 

 

Конференція молодих дослідників-зоологів,  
Зустріч з студентською молоддю в рамках циклу семінарів 
«Шпаргалки для зоолога» 

м. Київ, вул. 
Б.Хмельницького, 15 
тел.: 235 10 70, 234 39 73 

25 квітня 
10:00-17:00 

День відкритих дверей: відвідання  наукової  бібліотеки,  
демонстрація науково-популярного фільму про Інститут 
зоології;  виставка  науково-популярних видань Інституту за 
останні роки 

м. Київ, вул. 
Б.Хмельницького, 15 
тел.: 235 10 70, 234 39 73 
 



Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 

23 квітня 
10:00-13:00 

День відкритих дверей України 
 

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

25 квітня 
14:00-15:00 

Круглий стіл «На шляху до консенсусної філогенетичної 
системи квіткових рослин» у рамках спільного засідання 
центральної ради Українського ботанічного товариства й 
Наукової ради з проблем ботаніки та мікології при ВЗБ НАН 
України 

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

25 квітня 
10:00 

Екологічна екскурсія «Індикація навколишнього середовища 
за допомогою мохів і лишайників»  

м. Київ, Урочище 
«Голосіївський ліс»,  
тел.: 235 03 74 

Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка НАН України 

23-25 квітня Знайомство з експозиціями Ботанічного саду (проведення 
екскурсій за попереднім замовленням 
тел.: 284-95-06) 

м.Київ, вул.Тімірязєвська, 1 

23 квітня 
13:15 

Проведення засідання Вченої ради, присвяченого Дню науки м.Київ, вул.Тімірязєвська, 1 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України 

23-26 квітня 
10:00-17:00 

Дні відкритих дверей; екскурсії по відділах інституту та до 
музею О.Богомольця (попередній запис груп за тел. 256-24-00, 
256-24-17) 

м. Київ, вул. Богомольця, 4 
тел.: 256-24-00; 256-24-17,  
066-333-00-70 

23-26 квітня 
10:00-17:00 

Виставка інформаційних стендів про наукові дослідження та 
досягнення інституту по відділах. 

м. Київ, вул. Богомольця, 4 
тел.: 256-24-00; 256-24-17 

25 квітня 
14:00 

Відкрита лекція на тему: «Як працює мозок?» 
 

м. Київ, вул. Богомольця, 4 
тел.: 256-24-00; 256-24-17,  
066-333-00-70 

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України 

24 квітня 
10:00 

Доповідь на засіданні науково-теоретичного семінару к.б.н. 
Мельникової Н.М. «Комплекси біологічно активних речовин 
та їх ефекторна дія» 

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

23–25 квітня Експозиція наукових видань Інституту фізіології рослин і 
генетики НАН України 

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

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 

22 квітня  
10:00-13:00 

День відкритих дверей. 
Екскурсія для учнів та студентів вищих навчальних закладів  

м. Київ,  
вул. Заболотного, 150 

23 квітня  
11:00 

Лекція видатного вченого в галузі біологічних наук  м. Київ,  
вул. Заболотного, 150, 
малий актовий зал  

24-27 квітня  
10:00-17:00 

Зустріч науковців інституту з Міжнародною експертною 
радою в рамках виконання проекту РП7 COMBIOM 

м. Київ,  
вул. Заболотного, 150, 
малий актовий зал 

21-22 травня  
10:00-17:00  

VIІ Конференція молодих вчених Інституту молекулярної 
біології і генетики НАН України, присвячена 175-річчю з Дня 
народження Данилевського Олександра Яковича  

м. Київ,  
вул. Заболотного, 150, 
актовий зал 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України 



24 квітня 
10:00-15:00 

День відкритих дверей, екскурсія по Інституту м. Київ,  
вул. Заболотного, 154, 
тел. для довідок: 526-23-79 

Інститут технічної теплофізики НАН України 

23 травня День відкритих дверей на виставці 
«Теплоенергетика. Енергозбереження. Екологія» 

м. Київ, 
вул. Булаховського, 2, корп.1 
тел.: 453 28 45, 424 20 26 

Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України 

23 квітня  Відкрита лекція «Проблеми та перспективи розвитку екоосвіти 
в Україні» 

м. Київ,  
вул. Героїв Оборони, 15 
тел.: 486-02-68, 486-03-61 

24 квітня  Відкрита лекція «Формування стратегії підвищення 
екологічної конкурентоспроможності регіонів» 

м. Київ, вул. Пирогова, 9 
тел.: 486-02-68, 486-03-61 

25 квітня 
 

Наукова доповідь, присвячена Всеукраїнському фестивалю 
науки: «Проблеми та перспективи фінансового забезпечення 
водогосподарської діяльності» 

м. Київ,  
бул. Т. Шевченка, 60, 
тел.: 486-02-68, 486-03-61 

25 квітня Урочисте засідання Вченої ради інституту, присвячене 
Всеукраїнському фестивалю науки 

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

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України 

23 квітня  
11:00 

Міжвідомча науково-практична конференція «Альтернативні 
сценарії сучасного цивілізаційного процесу» 

м. Київ, вул. Леонтовича, 5а, 
тел.: 235-70-22 

25 квітня 
11:00 Наукова доповідь м. Київ, вул. Леонтовича, 5а, 

тел.: 235-70-22 

Інститут економіки та прогнозування НАН України 

23-24 квітня  День відкритих дверей в аспірантурі та магістратурі інституту 

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

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

22 квітня 
11:30–14:30 

XXIII читання академіка В. І. Вернадського. 
Рік  академіка В. І. Вернадського в Національній бібліотеці 

України імені В. І. Вернадського 
   

м. Київ,  пр. 40-річчя 
Жовтня, 3 

23 квітня. 
15:00–17:30 

«День науки в НБУВ – 2013»: круглий стіл «Якісна 
трансформація  сучасної  бібліотечної професії» 

м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 
3 
тел.: 524 3791; 524 8138 

22–26 квітня Книжкова виставка. Виїзна. «Науково-видавнича діяльність  
НАН України. 2012–2013» 

Експоцентр, павільон 
«Наука» 
тел.: 524 3791; 524 8138 

23 квітня Електронна презентація книжково-інформаційної виставки 
«Прижиттєві видання  
В. І. Вернадського» 

Експоцентр, павільон 
«Наука» 
тел.: 524 3791; 524 8138 

23 квітня Електронна презентація проекту  «Вчені та установи України в 
дзеркалі бібліометрії» 

Експоцентр, павільон 
«Наука» 
тел.: 524  1791 

12 квітня – 
15 травня 

Книжкова виставка «Наукові видання НБУВ: 
 2012–2013 рр.» 

м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 
3 
тел.: 524 3791; 524 8138  



12  квітня – 
15 травня 

Книжкова виставка  «Український фізик  
В. Г.  Хоткевич. 1913–2013» 

м. Київ,  пр. Володимирська, 
79 
тел.: 424  2321 

12  квітня – 
15 травня 

Книжкова виставка «Шлях у міжзоряний простір» м. Київ, Володимирська, 79 
тел.: 424  2321 

22–26 квітня Тиждень наукового кіно в НБУВ  м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 
3 
тел.: 524 3791; 524 8138 

22–26 квітня Диференційовані екскурсії по бібліотеці на замовлення 
учасників Фестивалю 

м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 
3 
тел.: 524 3791; 524 8138 

12 квітня –
16  травня 

Фотовиставка з фондів Музею Головної астрономічної 
обсерваторії НАН України 
у форматі 3D (до Дня космонавтики) 
 

м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 
3 
тел.: 524 3791; 524 8138 

23 квітня –
16  травня 

Фотовиставка «Європейська  астрономічна обсерваторія. 
Сучасні технології»  

м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 
3 
тел.: 524 3791; 524 8138 

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки 

 ім. Г.М. Доброва НАН України 

17 квітня  
14:00 

Лекція: «Проблеми соціології науки» Інститут електрозварювання 
ім. Є. О. Патона НАН 
України, 7-й корпус, ауд. 408 

17 квітня  
10:00 

Лекція: «Філософія науки: нові ідеї» 
 

Київський національний 
університет будівництва і 
архітектури, головний 
корпус, ауд. 318. 

24 квітня,  
11:00 

Семінар для аспірантів та молодих науковців ЦДПІН 
ім.Г.М.Доброва НАН України 

м. Київ,  
бул. Т.Шевченка, 60,  
9 поверх, к.916  
тел.: (044) 486-95-91 

25-26 квітня 
 

Молодіжний Симпозіум з історії науки, техніки та освіти 
«Пріоритети української науки» 

Конференц-зал Науково-
технічної бібліотеки ім. Г.І. 
Денисенка НТУУ «КПІ»,  
м. Київ, пр. Перемоги 37 

25-26 квітня 
 

Молодіжний Симпозіум з історії науки, техніки та освіти 
«Пріоритети української науки» 

м. Київ, 
вул. Грушевського 4, к. 627 
тел.: (044) 279-15-30 

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

16 квітня  Урочисте засідання Вченої ради інституту, присвячене Дню 
науки 

м. Київ,  
б-р Т. Шевченка, 60 
тел.: 236-11-76 

24 квітня  Відкрита лекція в рамках Всеукраїнського фестивалю науки, 
приурочена до професійного свята науковців – Дня науки 

м. Київ,  
вул. Кіото, 19 

26 квітня  Відкрита лекція в рамках Всеукраїнського фестивалю науки, 
приурочена до професійного свята науковців – Дня науки 

м. Київ,  
Проспект Перемоги, 54/1 
тел.: 486-90-54 

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 

23–25 квітня Виставка інститутських видань м. Київ,  
вул. Трьохсвятительська, 4 
тел./факс: 279–0863 



25 квітня День відкритих дверей. 
Презентація нових видань інституту 

м. Київ,  
вул. Трьохсвятительська, 4 
тел./факс: 279–0863 

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України 

23-24 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження 
історії та функціональної природи релігії в установах Академії 
наук України» 

м. Київ,  
Трьохсвятительська, 4 
тел.: 279-04-18, 278-51-49 

23-25 квітня 
9:00-18:00 

Книжкова виставка «Наука очима філософів» м. Київ, вул. 
Трьохсвятительська 4,  
тел.: 279-41-78 

Інститут всесвітньої історії НАН України 

24 квітня 
10:00 

Методологічний семінар для молодих науковців «Теоретико-
методологічні основи дослідження актуальних проблем 
всесвітньої історії та міжнародних відносин» 

м. Київ,  
вул. М. Грушевського, 4, 
тел.: 279-06-29  

27 квітня. 
10:00-17:00 

Міжнародна наукова конференція «Світовий досвід 
збереження культурно-історичних цінностей в умовах 
глобалізації» 

м. Київ,  
вул. М. Грушевського, 4 
тел.: 279-06-29  

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України 

23 квітня 
12:00 

Відкрите засідання Вченої ради, присвячене Фестивалю науки м. Київ, 
вул. Грушевського 4, 
зал засідань інституту 
тел.: 278-53-21 

23 квітня – 
23 травня 

 

Виставка видань Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН 
України за останні 3 роки 

м. Київ, 
вул. М.Грушевського 4, 
зал засідань інституту 
тел.: 278-53-21 

Інститут української мови НАН України 

23-25 квітня Міжнародна наукова конференція «Українська 
термінологія і сучасність» 

м. Київ,  
вул. М.Грушевського, 4 
тел.: 279 18 85 

23 квітня День відкритих дверей м. Київ,  
вул. М.Грушевського, 4 
тел.: 279 18 85 

квітень - 
травень 

Виставка наукових праць м. Київ,  
вул. М.Грушевського, 4 
тел.: 279 18 85 
 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України 

24 квітня Міжнародна конференція «Народні засади та образно-стильові 
системи спадщини Тараса Шевченка в контексті сучасних 
національно-культурних пріоритетів» 

м. Київ,  
вул. М.Грушевського, 4, 
тел.: 278 34 54 

23–25 квітня Дні відкритих дверей м. Київ, 
вул. М.Грушевського, 4, 
тел.: 278 12 90 

Інститут соціології НАН України 

23–24 
травня 

Презентація видань 2012–2013 років для ЗМІ м.Київ,  
вул. Шовковична, 12  
тел.: 255-71-07 

24 травня День відкритих дверей для студентів соціологічних 
факультетів Київських вузів, аспірантів та молодих науковців 

м.Київ,  
вул. Шовковична, 12  
тел.: 255-71-07 



Український мовно-інформаційний фонд НАН України 

квітень - 
травень 

Проведення лекцій-семінарів  з проблем прикладної 
лінгвістики, зокрема ознайомлення з роботою Віртуальних 
лексикографічних лабораторій 

м. Київ,  
пр. 40-річчя Жовтня, 3 
тел.: 525-81-65 

2013  Спільний проект Українського мовно-інформаційного фонду 
НАН України, Національного центру «Мала академія наук 
України» та КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді»: «Використання  середовища комплексу віртуальних 
лабораторій в організації навчально-дослідницької діяльності 
учнів-членів МАН» 

Навчальні заклади Києва та 
України 
тел.: 067-407-26-64 

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 

23 квітня  
 

Урочисте засідання вченої ради Інституту чорної 
металургії та Національної металургійної академії 
України 

м. Дніпропетровськ, 
пр. Гагарина, 4 
 

24 квітня  
 

Лекція академіка НАН України В.І. Большакова на кафедрі 
МАМВ НМетАУ про розвиток металургії України та ролі 
наукових досліджень і розробок 

м. Дніпропетровськ, 
пр. Гагарина, 4 
 

23-25 квітня 
 

Експозиція в бібліотеці інституту, присвячена видатним 
вченим металургам НАН України 

м. Дніпропетровськ, 
пл. Академіка Стародубова, 
1, бібліотека  

23-25 квітня Відвідування Музею металургів України студентами НМетАУ Музей металургів України 

25 квітня  Науково-технічна конференція «Молода академія – 2013» для 
молодих спеціалістів і вчених Інституту чорної металургії ім. 
З. І. Некрасова НАН України» 

м. Дніпропетровськ, 
пл. Академіка Стародубова, 
1, бібліотека 

Придніпровський науковий центр НАН України і МОН України 

23 квітня  
11:00 

Науково-практичний семінар «Адаптація до глобальної зміни 
клімату – міжгалузевий аспект» 

м. Дніпропетровськ, 
вул. Чернишевського, 24-а, 
Придніпровська державна 
академія будівництва та 
архітектури, зал вченої ради 

23-25 квітня 
 

Участь у заходах присвячених Дню науки, які проходять за 
підтримкою Фонду вчених (виставка видань, святкові заходи) 

м. Дніпропетровськ 
Фонд вчених 

25 квітня  
15:00 

Підсумки роботи «Школи молодого вченого-лідера в науці» 
«Школа проектного менеджменту в освітньо-науковій сфері» 

Міськрада, 
м. Дніпропетровськ 

Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України 

23 квітня 
10:00 

Урочисте засідання Вченої ради інституту. 
Порядок денний: Поздоровлення та інформація щодо заходів, 
передбачених у межах Всеукраїнського Фестивалю науки 

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

24 квітня 
12:00 

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..220, тел.: 370-26-97 

23 квітня 
11:20 

Лекція «Захист будівель і споруд від дії вібрації та 
землетрусів» 
 
 

Дніпропетровський державний 
аграрний університет 
м. Дніпропетровськ,  
вул. Ворошилова, 25, ауд. 248 

23 квітня 
12:00 

Лекція «Динаміка використання емульсійних вибухових 
речовин на кар’єрах України» 
 
 
 

Національний гірничий 
університет 
м. Дніпропетровськ, 
пр. Карла Маркса, 19, корпус 1, 
ауд. 1-19 



24 квітня 
12:55 

Лекція «Проблемні питання видобутку вугілля та руди на 
глибоких горизонтах шахт і кар'єрів» 
 
 
 

Національний гірничий 
університет 
м. Дніпропетровськ,  
пр. Карла Маркса, 19, 
к. 1, ауд. 1-74 

25 квітня 
9:35 

Лекція «Розслідування аварій у вугільних шахтах та основні 
ознаки, які характеризують газодинамічні явища» 
 
 
 

Національний гірничий 
університет 
м. Дніпропетровськ, 
пр. Карла Маркса, 19, корпус 1, 
ауд. 1-19 

Інститут технічної механіки НАН України 

23 квітня 
8:00-9:30 

Лекція на тему:  
«Механіка від минулого до сьогодення» 

Український державний хіміко-
технологічний університет,  
вул. Наб. Перемоги, 40, 
механічний корпус, ауд. 607, 
тел.: 372-06-31, 
е-mail: seroga_m84@mail.ru  

23 квітня 
8:40-10:00 

Лекція на тему: 
«Методологія розробки партнерських систем на засадах 
когнітивного підходу» 

Український державний хіміко-
технологічний університет, вул. 
Наб. Перемоги, 42, механічний 
корпус, ауд. 606, 
тел.: 372-06-58,  
е-mail: itk3@ukr.net  

23 квітня 
9:20-10:50 

Лекція на тему:  
«Використання НВЧ-терапії в клініці внутріш-ніх 
захворювань»  
 

Дніпропетровський медичний 
інститут традиційної і 
нетрадиційної медицини, вул. 
Севастопольська, 17, корпус 4, 
ауд. 4, тел.: 372-06-39, 
е-mail: kamkov@optima.com.ua 

23 квітня 
9:30-10:50 

Лекція на тему:  
«Використання методів математичного моделювання при 
визначенні конкурентоздатності підприємства» 

Дніпропетровський 
національний університет 
ім. О. Гончара, 
пр. К.Маркса, 35, корпус 5, 
ауд. 61, тел.: 3764586,  
e-mail: vposhivalov@gmail.com 

23 квітня 
15:50-17:10 

Лекція на тему:  
«Хімічні технології збагачення урану і торія – матеріалів 
ядерного палива» 

Український державний 
хіміко-технологічний 
університет,  
пр. Гагаріна, 8, ауд. 308, тел.: 
47-24-88,  
е-mail: shuv@vash.dp.ua 

25 квітня 
8:40-10:00 

Лекція на тему:  
«Астероїдна небезпека» 

Український державний 
хіміко-технологічний 
університет, вул. Наб. 
Перемоги, 42, механічний 
корпус,  
ауд. 607, тел.: 372-06-58,  
е-mail: aalpatov@ukr.net 

25 квітня 
9:20-10:50 

Лекція на тему:  
«Математичне моделювання хімічних реакцій» 

Український державний 
хіміко-технологічний 
університет,  
пр. Гагаріна, 8, ауд. 118, тел.: 
47-24-88,  
е-mail: lazu@vash.dp.ua  



25 квітня 
11:20-12:40 

Лекція на тему:  
«Системні підходи до діагностування і прогнозування 
надійності  
складних технічних систем» 

Дніпропетровський 
національний гірничий 
університет, 
пр. К.Маркса,19, корпус 7, 
ауд. 1303, тел.: 47-22-01,  
е-mail: jira_gold@meta.ua 

25 квітня 
12:30-14:00 

Лекція на тему:  
«Контактні взаємодії протяжних оболонкових конструкцій з 
різними опорами» 

Дніпропетровський 
національний університет 
ім. О. Гончара, 
пр. К.Маркса, 35, корпус 3, 
ауд. 42, тел.: 393-29-98, 
е-mail: hudramovich@i.ua  

Інституті проблем природокористування та екології НАН України 

23 квітня 
14:00-17:00 

«Круглий стіл» на тему: «Сучасні проблеми 
природокористування, сталого розвитку та техногенної 
безпеки регіонів: понятійні та термінологічні аспекти»  

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

24 квітня 
10:00-14:00 

Популярні лекції та відкриті уроки екологічного спрямування 
у вищіх та загальноосвітніх закладах м. Дніпропетровська 

Національний гірничий 
університет, Національна 
металургійна академія 
України, середні 
загальноосвітні школи №96, 
112 та ін., обласний та 
міський дитячо-юнацкі 
центри 

25 квітня 
10:00-13:00 

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 

Інститут транспортних систем і технологій  НАН України 

23 квітня  Урочисте засідання Ученої ради Інституту транспортних 
систем і технологій  НАН України 

м. Дніпропетровськ 
вул. Писаржевського, 5 

24 квітня Урочисте засідання колективів Міжнародної науково-
промислової корпорації „ВЕСТА” та Інституту транспортних 
систем і технологій  НАН України.   

м. Дніпропетровськ 
вул. Писаржевського, 5 

25 квітня День відкритих дверей в Інституті транспортних систем і 
технологій  НАН України 

м. Дніпропетровськ 
вул. Писаржевського, 5 

квітень-
травень  

 

Лекція для студентів факультету фізики, електроніки та 
комп’ютерних систем «Мікроелектроніка та наноелектроніка. 
(про новітні досягнення Інституту та ін. наукових центрів в 
галузі фізико-технічних проблем водневої енергетики та 
систем керування гібрідно-сонячними енергосистемами)» 

Дніпропетровський 
національний університет 
ім. О.Гончара 

квітень-
травень  

 

Презентація розробленої в інституті концепції фазометричної 
радіонавігаційної системи магнітолевітуючого транспорту, 
інтегрованою з фотоелектричною енергосистемою його 
лінійного двигуна  

Академія митної служби 
України 

м.  Д о н е ц ь к 

Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, 
геомеханіки і маркшейдерської справи  НАН України 

23 квітня 
10:00-14:00 

День відкритих дверей для студентів та магістрантів вищих 
навчальних закладів м. Донецьк 

м. Донецьк,  
вул. Челюскінців, 291 



24-25 квітня 
10:00-16:30 

Відкрита конференція молодих вчених УкрНДМІ «Актуальні 
задачі гірничої геології, геомеханіки та маркшейдерської 
справи: погляд молодих» 

м. Донецьк,  
вул. Челюскінців, 291 

Інститут економіки промисловості НАН України 

квітень 
 

Академічні слухання «Оцінка соціальних проблем розвитку 
вугільної та металургійної промисловості» 

м. Донецьк, 
вул. Університетська, 77  
тел.: (+38 062) 311-44-14 

17 квітня  Урочисте засідання Вченої ради інституту 
м. Донецьк, 
вул. Університетська, 77  
тел.: (+38 062) 311-44-14 

18-19 квітня 
 

Виставка опублікованих наукових робіт в бібліотеці інституту 
 

м. Донецьк, 
вул. Університетська, 77  
тел.: (+38 062) 311-44-14 

19 квітня  
 

Науково-практичний семінар «Рефлексивні процеси в 
управлінні виробничо-економічними системами» 
 

м. Донецьк, 
вул. Університетська, 77  
тел.: (+38 062) 311-44-14 

Інститут прикладної математики і механіки НАН України 

23-25 квітня Виставка наукових робіт підрозділів інституту м. Донецьк, 
вул. Р.Люксембург, 74 
тел.: 062-3110175 

23-25 квітня Конкурс серед молодих співробітників на присудження 
іменних премій видатних вчених інституту 

-Премія ім. Я.Б. Лопатинського «За досягнення в галузі 
диференціальних рівнянь»; 
-Премія ім. І.І.Данілюка «За досягнення в галузі рівнянь 
математичної фізики»; 
-Премія ім. П.В.Харламова «За досягнення в галузі 
теоретичної і прикладної механіки»; 
-Премія ім. І.І.Гіхмана «За досягнення в галузі теорії 
ймовірностей і математичної статистики»; 
-Премія ім. Г.Д.Суворова «За досягнення в галузі теорії 
функцій»; 
-Премія ім. А.М.Богомолова «За досягнення в галузі 
кібернетики» 

м. Донецьк, 
вул. Р.Люксембург, 74 
тел.: 062-3110175 

23 квітня 
15:00 

 

Засідання загальноінститутського наукового семінару, 
присвяченого Фестивалю науки 

м. Донецьк, 
вул. Р.Люксембург, 74 
тел.: 062-3110175 

Донецький ботанічний сад НАН України 

23-25 квітня  Розширене урочисте засідання вченої ради, присвячене 
фестивалю науки 

м. Донецьк,  
пр.Ілліча, 110 
тел.: 062-294-12-80 

23-25 квітня  Тематичні екскурсії по експозиціям та колекціям для студентів 
профільних факультетів 

м. Донецьк,  
пр.Ілліча, 110 
тел.: 062-294-12-80 

квітень-
травень 

Виставка квітів м. Донецьк,  
пр.Ілліча, 110 
тел.: 062-294-12-80 

Інститут фізики гірничих процесів НАН України 

23 квітня 
13:00 

Науково-популярна  
лекція для студентів гірничого факультету ДонНТУ  
«Проблеми розробки метанонебезпечних вугільних  пластів» 

ДонНТУ, 
м. Донецьк, 
вул. Артема, 58 



24 квітня День відкритих дверей м. Донецьк, 
вул. Р. Люксембург, 72 

24 квітня 
10:00 

Науково-популярна  
лекція для студентів 
факультету технології і організації виробництва «Сучасні 
погляди на формування гірничого тиску при відпрацюванні 
вугільних пластів» 

м. Донецьк, 
пл. Шибанкова, 2 
Красноармійський 
індустріальний інститут 
ДВНЗ ДонНТУ 
 

25 квітня 
11:00 

Конференція «Фізичні основи управління станом 
вуглепородного гірського масиву» 

м. Донецьк, 
вул. Р. Люксембург, 72 

25 квітня Конкурс на кращу наукову доповідь серед молодих вчених 
ІФГП НАН України 

вул.Р.Люксембург,72 
тел.: 311-69-33 

Інститут економіко-правових досліджень НАН України 

квітень 
 

Виставка наукових робіт Інституту економіко-правових 
досліджень НАН України 

м. Донецьк, 
вул. Університетська, 77 

квітень  Круглий стіл на тему: «Молода наука України: стан та 
перспективи розвитку» 

м. Донецьк, пр. Ілліча, 110, 
Донецький ботанічний сад 
НАН України, 
тел.: (+38 062) 345-70-36 

квітень  
Науковий семінар з молодими вченими та аспірантами за 
темою: «Місце та роль фГосподарського кодексу у правовій 
системі України (до 10-річчя з дня прийняття)» 

м. Донецьк,  
вул. Університетська, 77, 
тел.: (+38 062) 348-90-55 

квітень  
Науковий семінар з молодими вченими, аспірантами на тему: 
«Економічна діагностика розвитку регіонів України» 

м. Донецьк,  
вул. Університетська, 77, 
тел.: (+38 062) 311-42-78 

квітень  
Науковий семінар з молодими вченими, аспірантами на тему: 
«Економіко-правові засади міського управління» 

м. Донецьк,  
вул. Університетська, 77, 
тел.: (+38 062) 345-70-76 

м.  І з м а ї л 
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 

Центр сприяння розвитку підприємництва м. Ізмаїл 
23-25 квітня 

 
Круглий стіл «Формування Субрегіональної асоціації 
«Придунав’я» як основний інструмент реалізації  
Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності та 
економічного розвитку Придунайського субрегіону» 

м. Ізмаїл 
тел.: (048) 724-58-54 

м.  К р и в и й   Р і г 

Криворізький ботанічний сад НАН України 

Квітень  Наукова доповідь «Ектопічний аналіз індустріальних 
територій як компонент системи поводження з 
індустріальними територіями» на засіданні круглого столу 
відділу оптимізації техногенних ландшафтів з залученням 
обдарованої студентської молоді Національного технічного 
університету 

м. Кривий Ріг,  
вул. Маршака, 50  
тел.: (0564) 38-49-22 

Квітень  Наукова доповідь на Вченій раді КБС НАН України 
«Використання багатовимірної матриці для вираження 
ґрунтотворного потенціалу основних біолітокомбінацій 
індустріального регіону»  

м. Кривий Ріг,  
вул. Маршака, 50  
тел.: (0564) 38-49-22 

Квітень  Презентація проекту «Создание транспортабельных центров 
биоразнообразия в Желтокаменском карьере»  

м. Кривий Ріг,  
пл. Радянська, 1,  
тел.: (0564)74-92-56 

м.  Л ь в і в 



Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України 

24 квітня 
11:00 

Урочисте відкрите засідання Вченої ради Карпатського 
відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН 
України з нагоди Всеукраїнського фестивалю науки 

м. Львів,  
вул. Наукова, 3-б, 
тел.: 032 2648563 

25 квітня 
11:00 

Круглий стіл «Проблеми екобезпеки техногенно-
навантажених територій на прикладі М. Калуша» 

м. Львів,  
вул. Наукова, 3-б, 
тел.: 032 2648563 

Інститут народознавства НАН України 

23 квітня Відкриття частини постійної експозиції «Календарна 
обрядовість українців» 

м. Львів, 
пл. Ринок, 10 
тел.: (0322) 97-01-57 

24 квітня День відкритих дверей, зустрічі з провідними вченими 
інституту  

м. Львів, 
вул. Свободи, 15 
тел.: (0322) 97-01-57 

25 квітня Обговорення книжкових новинок із сучасної української прози Книгарня «Є», 
м. Львів, вул. Свободи, 7 
тел.: (0322) 61 13 90 

Інститут фізики конденсованих систем НАН України 

23 квітня 
15:00 

День відкритих дверей в ІФКС НАН України 
(Зустріч із учнівською та студентською молоддю, презентація  
наукових підрозділів інституту, виставка публікацій ІФКС 
НАН України) та науково-популярні лекції 

м. Львів, 
вул. Свєнціцького, 1 
 

23 квітня 
17:30 

 

Демонстрація науково-популярних   фільмів про життя та  
творчість видатних вчених 
 

м. Львів, 
вул. Свєнціцького, 1, 
зал засідань 

24 квітня 
15:00-18:00 

Дискусійний міждисциплінарний клуб за участю науковців із 
різних установ м.Львова, студентської молоді та усіх, хто має 
інтерес до наукових досліджень 

м. Львів, 
вул. Свєнціцького, 1 

23-25 квітня 
 

23-25 квітня  в Інституті буде проведено виставку кращих 
публікацій та авторефератів дисертаційних робіт працівників 
Інституту, а також будуть демонструватися матеріали, що 
ілюструють історію становлення, наукові здобутки, 
міжнародні зв'язки та видавничу діяльність ІФКС НАН 
України 

м. Львів, 
вул. Свєнціцького, 1 

Інститут регіональних досліджень НАН України 

23 квітня  Круглий стіл «Проблеми формування і розвитку банківської 
системи України та механізми їх вирішення» 

м. Львів, 
вул. Козельницька, 4 

24 квітня  Семінар для учнів Львівської обласної малої академії наук 
«Сучасні напрями регіональних досліджень» 

м. Львів, 
вул. Козельницька, 4 

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України 

23 квітня Відкрита лекція «Видатний український математик Володимир 
Левицький (до 140-річчя від народження)» 
 

м. Львів, 
вул. Університетська, 1, 
Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка, ауд. 377 
тел.: (032) 261-18-90, 
263-21-84 



24 квітня 
14:00-17:00 

 

День відкритих дверей в ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАН 
України 
Виступи перед учнями, студентами, магістрантами та 
молодими вченими фізико-технічних та математичних 
факультетів ВНЗ Львова директора інституту, члена-
кореспондента НАН України Р.М.Кушніра та провідних 
науковців про історію виникнення, основні напрямки нау-
кових досліджень інституту та їх застосування у задачах 
практики. Виступи слухачів МАН з презентаціями своїх 
наукових робіт 

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

21–25 
травня 

 

Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми 
механіки та математики», присвячена 95-річчю Національної 
академії наук України та 85-річчю від дня народження 
академіка  Ярослава Степановича Підстригача 

м. Львів, 
вул. Наукова, 3-б, 
тел.: (032) 263-53-70,  
258-96-22, 263-90-33 

Центр математичного моделювання ІППММ НАН України 

23 квітня 
 

Науково-популярні  
семінари з математичного моделювання для студентів 

Львівський державний 
університет ім. І.Франка, 
головний корпус, ауд. 111, 
тел.: (032) 261-18-85 

Інститут Івана Франка НАН України 

 25 квітня Обговорення книжкових новинок із сучасної української прози 
 

Книгарня «Є», 
м. Львів, пр. Свободи, 7 

29 квітня Франкознавчий науковий семінар «Перехресні стежки» м. Львів, вул. Драгоманова, 
18, конференц-зал 
тел.: 261-13-90 

Інститут екології Карпат НАН України 

24 квітня 
11:00 

Відкриття виставки «Моє Надсяння» за результатами 
реалізації еколого-просвітницьких заходів на території 
регіонального ландшафтного парку «Надсянський» 
(українська частина міжнародного резервату біосфери «Східні 
Карпати» 

м. Львів,  
вул. Козельницька, 4 

25 квітня 
15:00 

II семінар учнів МАН «Екологічні проблеми Львівщини» м. Львів,  
вул. Козельницька, 4 

м. Миколаїв 

Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України 

24 квітня  Доповідь про результати роботи інституту з талановитою 
молоддю 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, 
вул. Спаська, 29 
Управління освіти і науки 
Миколаївської 
облдержадміністрації 
тел.: 0(512) 37-93-93 

НІАЗ «Ольвія» НАН України 

23 квітня Круглий стіл «Перспективи розвитку історичної науки в 
Україні» 

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



25 квітня Виставка «Визначні вчені-історики XIX – XX ст.» Миколаївська обл.., 
Очаківський р-н,  
с. Парутине,  
вул. Ольвійська, 47, 
бібліотека НІАЗ «Ольвія», 
тел.: (0515) 492-453 

м.  О д е с а 

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України 

23 квітня 
 
 

ХV Конференція молодих вчених і студентів-хіміків 
Південного регіону України із міжнародною участю 
присвячена 95 річному ювілею НАН України  

м. Одеса, 
Люстдорфська дорога, 86 
тел.: 765-51-26 

24 квітня Читання імені академіка М.Д.Зелінського м. Одеса, 
Люстдорфська дорога, 86 
тел.: 766-22-90 

25 квітня Проведення конкурсу робіт молодих вчених на здобуття 
премії імені академіка АН УРСР О.В.Богатського 

м. Одеса, 
Люстдорфська дорога, 86 

квітень 
 

Відкриття оновленої  експозиції музею академіка 
О.В.Богатського, що розташований у ФХІ  
Підготувати у бібліотеці інституту виставку наукових праць 
вчених інституту, присвячену 95-річниці НАН України. 

м. Одеса, 
Люстдорфська дорога, 86 
тел.: 766-19-90 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 
 

24 квітня Відкрита лекція на тему: «Участь Інституту проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАНУ у розвитку морської 
політики» 

Одеська національна 
морська академія 
м. Одеса, вул. Мечникова, 34 
тел.: 048 732-17-35 

25 квітня Відкрита лекція з популяризації наукових досягнень 

Одеський національний 
морський університет 
м. Одеса, вул. Мечникова, 34 
тел.: 048 732-17-35 

25 квітня Круглий стіл в відділі ринку транспортних послуг серед 
магістрів вищих навчальних закладів на тему: «Морська 
транспортна наука і перспективи її розвитку» 

м. Одеса,  
Французький б-р, 29 
тел.: 048 725-40-25 

25 квітня Круглий стіл в відділі ринку транспортних послуг серед 
магістрів вищих навчальних закладів на тему: «Морська 
транспортна наука і перспективи її розвитку» 

м. Одеса,  
Французький б-р, 29 
тел.: 048 725-40-25 

квітень Відкрита лекція «Організаційні структури наукової 
діяльності» 
 
 

Одеський національний 
політехнічний університет, 
м. Одеса, пр. Шевченка, 1, 
тел.: (048) 7243986 

Одеський археологічний музей НАН України 

23-25 квітня Тематичні екскурсії та лекції для студентів вузів та учнів шкіл 
міста 

м. Одеса, 
вул.Ланжеронівська, 4, 
тел.: 722-01-71 

м. П о л т а в а 

Інститут народознавства (Відділення керамології) НАН України 

23 квітня Урочисте засідання Вченої ради на тему: «Українська 
культурна керамологія: історія і сучасність» 

Полтавська обл., 
Зіньківський р-н, 
смт. Опішня, 
вул. Партизанська, 102 
тел.: (05353) 42-175 



23 – 25 
квітня 

Виставка публікацій  учених Відділення керамології 
«Керамологічні здобутки за 2012 рік»  

Полтавська обл., 
Зіньківський р-н, 
смт. Опішня, 
вул. Партизанська, 102 
тел.: (05353) 42-175 

23–25 
квітня 

Проведення лекцій в загальноосвітніх школах на тему «З 
історії української керамологічної науки» 

Полтавська обл., 
Зіньківський р-н, 
смт. Опішня, 
вул. Партизанська, 102 
тел.: (05353) 42-175 

м.  С е в а с т о п о л ь 

Морський гідрофізичний інститут НАН України 

лютий-
травень 

Проведення тематичних екскурсій у музеї інституту Музей МГІ, 
тел. (0652) 55-42-55 

квітень Тематична виставка, присвячена Фестивалю науки Музей МГІ, 
тел. (0652) 55-42-55 

Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України 

23 – 25 квітня 
10:00 – 16:30 

Виставка рідкісного  і цінного книжкового фонду наукової 
бібліотеки ІнБПМ 

м. Севастополь,  
пр. Нахімова, 2 

23 квітня 
14:00 – 16:30 

Наукові читання для  студентської молоді  міста Севастополь: 
- Презентація  роботи центру цитометрії 
- Екскурсія в акваріум 

м. Севастополь,  
пр. Нахімова, 2 

24 квітня 
15:00 – 16:30 
 

Наукові читання для  студентської молоді  міста Севастополь: 
- Наукові читання присвячені пам'яті акад. НАНУ  
Г.Г.Полікарпова «Етапи становлення науки радіохемекологіі в 
ІнБПМ НАН України. Погляд з ХХІ століття» 
- Екскурсія в акваріум-музей 

м. Севастополь,  
пр. Нахімова, 2 

25 квітня 
10:00 – 16:30 
 
 

День відкритих дверей  ІнБПМ для шкільної  молоді міста 
Севастополь:  
- Фотовиставка «Світ природи очима учених» 
- Демонстрація науково-популярного фільму «Світ під 
поверхнею Чорного моря» 
- Наукові читання та демонстрація  презентації «Життя в 
екстремальних умовах на Землі: чи можливе життя на інших 
планетах»   
- Екскурсія в акваріум-музей 

м. Севастополь,  
пр. Нахімова, 2 

м.  С і м ф е р о п о л ь 

Кримський науковий  центр 

1-30 квітня Персональна виставка  художніх  робіт Гарбаря  Л. «Крим  
квітучий» (до Дня  навколишнього середовища України) 

м. Сімферополь, 
пр. Вернадського, 2 

19 квітня Заходи, присвячені  Дням заповідників та національних 
парків: 
Презентація наукових та науково-популярних видань: 
-Шавчук В.В. «Атлас бабочек и гусениц  Крыма». Бизнес-
Информ, 2013г.; 
-Саркина И.С. Справочник-определитель «Грибы. Знакомые и 
незнакомые». Бизнес-Информ, 2013г. 
-Науково-практичний семінар «Заповідна справа у Криму»; 
-Тематична виставка робот  художників «Заповідники  
Криму». 

м. Сімферополь, 
пр. Вернадського, 2 



23  
квітня 

Урочисте відкриття Фестивалю м. Сімферополь, 
пр. Вернадського, 2 

23 квітня Демонстрація   презентаційного відеоролика  
РРСКБ 

м. Сімферополь, 
пр. Вернадського, 2 

23-26 квітня Виставка  науково-дослідницьких та науково-технічних робіт  
студентських  конструкторських бюро та студентських  
наукових  товариств «Інноваційні пропозиції   наукової  
молоді Криму» 

м. Сімферополь, 
пр. Вернадського, 2 

24 квітня Тематичні  екскурсії  по Кримському науковому центру м. Сімферополь, 
пр. Вернадського, 2 

25-26 квітня Виставка інноваційних технологій м. Сімферополь, 
пр. Вернадського, 2 

23-25 квітня Міжнародна  конференція «В.І. Вернадський  та глобальні 
проблеми сучасності» 

м. Сімферополь, 
пр. Вернадського, 2 

квітень Виставка  робіт  Кримських художників  та скульпторів 
«Кримські маршрути Вернадського», «Час і люди» 

м. Сімферополь, 
пр. Вернадського, 2 

29-30 квітня Фотогалерея «Всеукраїнський  фестиваль науки  в Криму» м. Сімферополь, 
пр. Вернадського, 2 

м.  С у м и 

Інституту прикладної фізики НАН України 

18 квітня  
 

1. Зустріч членів Малої академії наук з природних наук та 
випускників ЗОШ з керівництвом Інституту з роз’яснення 
специфіки роботи в Інституті та перспективах 
працевлаштування після закінчення навчання на спільній з 
СумДПУ ім. А.С. Макаренка кафедрі загальної та теоретичної 
фізики. 
2. Екскурсія членів Малої академії наук з природних наук та 
випускників ЗОШ на експериментальну базу  Інституту 

м. Суми,  
вул. Петропавлівська, 58 

18-19  квітня 
 

Конференція молодих учених Сучасні проблеми 
експериментальної та теоретичної фізики з нагоди Фестивалю 
науки (СПЕТФ-2013) 

м. Суми,  
вул. Петропавлівська, 58, 
тел.: (0542) 22-46-08, 
вул. Роменська 87, 
тел.: (0542) 22-13-67 

22 квітня 
15:00 

 

Урочисте засідання Вченої ради Інституту за участю кафедри 
теоретичної та експериментальної фізики Сумського 
державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, 
Сумського державного університету з нагоди дня Науки з 
врученням грамот Відділення ядерної фізики та енергетики 
НАН України 

м. Суми,  
вул. Петропавлівська, 58 

23 квітня 
 12:00 

Нагородження відзнаками вчених Інституту на урочистих 
зборах з нагоди проведення Всеукраїнського Фестивалю науки  

тел.: (0542) 36-01-18 

23 квітня 
16:00 

Відкритий науковий семінар під керівництвом академіка НАН 
України Сторіжка В.Ю.  

м. Суми,  
вул. Петропавлівська, 58 

м.  У ж г о р о д 

Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і 

гуманітарних досліджень НАН України 

22 квітня  Виставка наукових публікацій Центру з часу його створення у 
1996 р. 

м. Ужгород, 
вул. Університетська, 21, 
тел. (+38 0312) 64-34-36 



23 квітня  
14:00-15:00 

Презентація завершеної у 2012 році наукової розробки 
Центру: «Розробка і впровадження модуля аналізу даних 
інтегрованої інформаційно-аналітичної системи 
супроводження бюджетного процесу в Україні та системне 
настроювання регіональних моделей (Закарпатська, Івано-
Франківська, Тернопільська, Миколаївська, Волинська, 
Чернівецька області)» 

м. Ужгород, 
вул. Університетська, 21, 
кімн.507,  
тел.: 64-34-36 
 

25 квітня  
11:00-12:00 

 
 

Презентація монографії Центру «Регіони в  євроінтеграційних 
процесах» 
 
 

м. Ужгород, 
вул. Університетська, 21, 
конференц-зал (к. 308), 
тел.: 64-34-36 

Інститут електронної фізики НАН України 

23 квітня 
9:30 

День відкритих дверей для учнів середніх шкіл, ліцеїв та 
гімназій 
Відкриття Фестивалю науки. Вітання учасників та гостей 
фестивалю 

м. Ужгород,  
вул. Університетська, 21,  
тел. для довідок: 64-38-76 

23 квітня 
9:45 

Інституту електронної фізики НАН України – 20 років м. Ужгород,  
вул. Університетська, 21,  
тел. для довідок: 64-38-76 

23 квітня 
10:15 

Відвідання музею інституту м. Ужгород,  
вул. Університетська, 21,  
тел. для довідок: 64-38-76 

23 квітня 
10:50 

Монокристали, їх вирощування і застосування. Нанофізика в 
інституті 

м. Ужгород,  
вул. Університетська, 21,  
тел. для довідок: 64-38-76 

23 квітня 
11:50 

Лазери, активні середовища, лазери як інструменти 
фундаментальних досліджень 

м. Ужгород,  
вул. Університетська, 21,  
тел. для довідок: 64-38-76 

23 квітня 
12:45 

Електрони у вивченні тонких властивостей атомів, іонів та 
молекул 

м. Ужгород,  
вул. Університетська, 21,  
тел. для довідок: 64-38-76 

23 квітня 
14:45 

Прискорювач електронів мікротрон М-30: установка для 
дослідження глибинних властивостей атомних ядер 

м. Ужгород,  
вул. Університетська, 21,  
тел. для довідок: 64-38-76 

23 квітня 
09:30 

Інфляція у Всесвіті м. Ужгород,  
вул. Університетська, 21,  
тел. для довідок: 64-38-76 

23 квітня 
10:30 – 13:30 

Екскурсії по лабораторіях інституту для студентів вузів м. Ужгород,  
вул. Університетська, 21,  
тел. для довідок: 64-38-76 

24 квітня 
15:30 

Кваркові структури, їх теоретичні моделі м. Ужгород,  
вул. Університетська, 21,  
тел. для довідок: 64-38-76 

25 квітня 
10:00 

Прискорювач електронів мікротрон М-30: історія становлення 
і розвиток 

м. Ужгород,  
вул. Університетська, 21,  
тел. для довідок: 64-38-76 

25 квітня 
11:00 

Екскурсія співробітників та гостей інституту в мікротронну 
лабораторію 

м. Ужгород,  
вул. Університетська, 21,  
тел. для довідок: 64-38-76 

25 квітня 
12:00 

Розширене засідання вченої ради ІЕФ НАН України 
Підведення підсумків проведення Фестивалю науки 
 

м. Ужгород,  
вул. Університетська, 21,  
тел. для довідок: 64-38-76 
 
 



м.  Ф е о д о с і я 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

15-18 квітня Школа гідів на природоохоронних територіях 
 
 

м. Феодосія, 
с. Курортне, вул. Науки, 24 
тел.: (06562) 2-62-12 

м.  Х а р к і в 

Науково-технічний центр магнетизму технічних об’єктів НАН України 

23 квітня 
14:00 

Популярна лекція на тему «Моделювання та нормалізація 
зовнішнього магнітного поля електрообладнання електричних 
підстанцій» 

м. Харків, вул. Фрунзе, 21 
тел.: 098 064 04 78 
 

25 квітня 
11:00 

День відкритих дверей м. Харків,  
вул. Індустріальна, 19 
тел.: 098 064 04 78 

Інститут іоносфери НАН і МОН України 

23 квітня 
Науковий семінар «Дослідження навколоземного космічного 
простору» за участю молодих учених та студентів старших 
курсів 

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

24 квітня 

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 

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 

23 та 26 
квітня 

14:00 -16:00 

Дні відкритих дверей «Фізика низьких температур – історія та 
сучасність» для студентів Національного технічного 
університету «ХПІ», Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна  

м. Харків,  
пр. Леніна, 47, 
тел.: 340-12-33 
 

14 квітня Урочисте Засідання Вченої ради ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН 
України 

м. Харків,  
пр. Леніна, 47, 
тел.: 340-12-33 

23 квітня 
 

Науково-популярні читання  
для студентів Національного технічного університету «ХПІ» 
та Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 
 

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

20 та 26 
квітня 

Тематичні засідання кружків «Фізматик» з фізики та 
математики 
 

м. Харків,  
пл. Свободи 4 (ХНУ ) 
тел.: 340-04-68 

24 квітня Загальноінститутський фізичний семінар м. Харків,  
пр. Леніна, 47 

23 та 25 
квітня 

10:00 -14:00 

Екскурсії учнів  Харківських загальноосвітніх шкіл  до ФТІНТ 
ім. Б.І. Вєркіна НАН України 

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

25 квітня Лекція для учнів старших класів Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

Харківський фізико-
математичний ліцей № 27, 
вул. Мар'їнська 12/14 
тел.: 340-04-68 

24 квітня Лекція для учнів старших класів Харківської гімназії № 152 Харківська гімназія № 152, 
вул. Соціалістична 57,  
тел.: 340-04-68 



19 квітня – 
7 червня 

 

Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Фізика 
низьких температур». Участь у Конференції візьмуть близько 
100 студентів, аспірантів, молодих викладачів та науковців з 
України та  інших країн 

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

22 квітня 
 

Розміщення на інтернет-сторінці Фізико-технічного інституту 
низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 
(http://www.ilt.kharkov.ua) інформації про найбільш вагомі 
наукові результати, отримані науковцями інституту у 2012 
році 

м. Харків,  
пр. Леніна, 47, 
тел.: 340-04-68 
http://www.ilt.kharkov.ua 
 

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» 

24 квітня 
14:30 -17:00 

День науково-популярного кіно: 
-   Фільм «Фізики на фоні джазу» (Національна телекомпанія 
України, 2012) за участю вчених ННЦ ХФТІ; 
- «Теория и практика академика Зеленского»; 
- «Без права на ошибку. Академик И.М.Неклюдов» 

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

Радіоастрономічний інститут НАН України 

22 квітня 
9:00-17:00 

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

с. Гракове, Чугуївського р-
ну, Харківської обл.  
тел.: (057) 3152092 

23 квітня. 
14:30 

 

Науково-популярна лекція «Антенні системи для 
радіолокації» (для студентів ХНУРЕ) 

м. Харків,  
вул. Червонопрапорна, 4, 
актовий зал,  
тел.: (057) 7061415 

25 квітня 
10:00 

Демонстрація сучасних розробок Інституту студентам ХНУ 
імені В.Н.Каразіна  

м. Харків, вул. Ак.Проскури, 
12,  
тел.: (057) 3152092 

27-28 квітня 
9:00-17:00 

Екскурсії учнів середніх шкіл та гімназій м. Харкова на  
Радіоастрономічну обсерваторію імені С.Я.Брауде 

с. Гракове, Чугуївського р-
ну, Харківської обл.  
тел.: (057) 3152092 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

Квітень-
травень  

Засідання Міжнародної кафедри ЮНЕСКО кріобіології 
Лекції:  

• «Значення кріобіології для розвитку світової науки» 
• «Сучасні досягнення кріобіології в створенні новітніх 

кріотехнологій» 
• «Роль молодих вчених кафедри у вирішенні 

прикладних ті фундаментальних задач кріобіології і 
кріомедицини» 

м. Харків,  
вул. Переяславська, 23  
тел.: 373-41-43 

24 квітня  Дискусійний клуб Наукової молоді ІПКіК НАН України 
«Перспективи розвитку науки в Україні» 

м. Харків,  
вул. Переяславська, 23  
тел.: 373-41-43 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України 

23-25  квітня 
10:00-12:00 

Дні відкритих дверей ІРЕ ім. О.Я.Усикова НАН України (для 
студентів ХНУ, ХНУРЕ, ХАІ, учнів шкіл, інтернату №13) 
 

м. Харків,  
вул. Акад. Проскури, 12 

23 квітня 
10:00-12:00 

Екскурсія по виставковому залу наукових досягнень Інституту 
знайомство з роботою наукових відділів, з об’єктом 
Національного надбання України «Кріомагнітний 
радіоспектроскопічний комплекс міліметрового діапазону 
довжин хвиль» 

м. Харків,  
вул. Акад. Проскури, 12 

23 квітня Науково-популярна лекція  
«Різновиди форм життя та способи їх класифікації» 

м. Харків,  
вул. Акад. Проскури, 12 



24 квітня Науково-популярна лекція  
«Геном, геноміка і протеоніка» 

м. Харків,  
вул. Акад. Проскури, 12 

25 квітня Науково-популярна лекція «Експериментальне моделювання 
матеріальних параметрів високочастотних мета матеріалів» 

м. Харків,  
вул. Акад. Проскури, 12 

24 квітня Науково-популярна лекція  
«Квантова інформатика і квантові комп’ютери» 

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна 

24 квітня Науково-популярна лекція  
«Комп’ютерне моделювання як головний інструмент сучасних 
наукових досліджень» 

Харківський національний 
технічний університет 
радіоелектроніки 

24 квітня Науково-популярна лекція  
«Квантова інформатика і квантові комп’ютери» 

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна 

25 квітня Науково-популярна лекція  
«Завершення програми ЕNCODE – головне досягнення 2012 
року в науці»  

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна 

25 квітня Науково-популярна лекція  
«Волоконні та дискові лазери і їх застосування» 

Харківський національний 
технічний університет 
радіоелектроніки 

25 квітня Науково-популярна лекція  
«Нові методи і засоби визначення електрофізичних параметрів 
речовин» 

Харківський національний 
технічний університет 
радіоелектроніки 

25 квітня Мікрохвильовий відгук нових незвичайних надпровідників НТУ ХПІ Харків, 
вул.Фрунзе,21 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України 
23 травня  
9:00-11:30 Виставка наукових робіт м. Харків, просп. Леніна, 9а 

тел.: 702-03-04 

23 травня  
10:30 

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-
економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки 
та практики» 

м. Харків, просп. Леніна, 9а 
тел.: 702-03-04 

23 травня  
14:00 

Круглий стіл на тему: «Проблеми глобальної економіки та їх 
наслідки для країн, що розвиваються» 

м. Харків, просп. Леніна, 9а 
тел.: 705-02-67 

24 травня 
 
 
 
 
 
 
 

Круглий стіл на тему: «Інституційна підтримка національного 
та регіонального розвитку» 
 
 
 
 
 
 

м. Харків, пров. 
Плетневський, 5, 
Харківський інститут 
фінансів Українського 
державного університету 
фінансів та міжнародної 
торгівлі 
тел.: 731-33-65 

м.  Х е р с о н 

Херсонська гідробіологічна станція НАН України 

23 квітня 
10:00–12:00 

 
 

Екскурсії: 
– для учнів 
«Малої академії наук» та студентів Херсонського державного 
університету 

м. Херсон,  
вул. М. Фортус, 87 
тел.: (0552)27-03-35 

24–25 квітня 
9:00–15:00 

 

Наукові читання 
«Екологічні дослідження в Дніпровсько-Бузькому регіоні» 

м. Херсон,  
вул. М. Фортус, 87 
тел.: (0552)27-03-35 
 
 
 



Чорноморський біосферний заповідник НАН України 

23-25 квітня 

Проведення Дня науки в Херсонському державному 
університеті, приуроченого до професійного свята науковців 
з презентаціями та лекціями: 
- «Історія створення та розвитку Національної академії наук 
України»; 
- «Розвиток ботанічної науки в Україні»; 
- «Наукові дослідження Чорноморського біосферного 
заповідника НАН України» 

Еколого-освітній центр ЧБЗ 
м. Гола Пристань 
тел.: (055-39) 26500 

23-24 квітня 

Лекції про основні наукові досягнення Чорноморського 
біосферного заповідника для випускників шкіл району та 
області з метою популяризації досягнень науки та професійної 
орієнтації школярів 

Еколого-освітній центр ЧБЗ 
м. Гола Пристань 
тел.: (055-39) 26500 

23-25 квітня 
Демонстрація науково-популяр-них фільмів про ЧБЗ відві-
дувачам музейної експозиції 

Еколого-освітній центр ЧБЗ 
м. Гола Пристань 
тел.: (055-39) 26500 

23 квітня 
 

Презентація «Чорноморський біосферний заповідник-науково-
дослідна установа НАН України» 

Еколого-освітній центр ЧБЗ 
м. Гола Пристань 
тел.: (055-39) 26500 

24 квітня Презентації науковців про напрямки наукових досліджень в 
Чорноморському заповіднику 

Еколого-освітній центр ЧБЗ 
м. Гола Пристань 
тел.: (055-39) 26500 

м.  Ч е р к а с и 

Інститут проблем математичних машин та систем НАН України 

23 квітня 
10:00 

 
 

Наукова доповідь для студентів та викладачів  факультету 
обчислювальної техніки інтелектуальних та управляючих 
систем ЧНУ: «Метод адаптивного дублювання рівнів в 
системах соціогігієнічного моніторингу з багаторівневим 
перетворенням інформації» 

м. Черкаси,  
Бульвар Шевченка 81 
тел.: (0472) 45-12-53 

23 квітня 
10:00 

 

Наукова оповідь ля студентів «Моделі і методи автоматизо-
ваного тестування та створен-ня TQAS-систем» 

м. Черкаси,  
бул. Шевченка, 460 
тел.:(0472) 73 02 35 

23 квітня 
14:30 

 

Наукова доповідь для студентів та викладачів  факультету 
обчислювальної техніки інтелектуальних та управляючих 
систем ЧНУ: «Формування інформативних характеристик 
проблемних ділянок мамограм в інформаційній технології 
моніторингу онкологічних захворювань молочних залоз 

м. Черкаси,  
Бульвар Шевченка 81 
тел.: (0472) 45-12-53 

25 квітня 
10:00 

 

Наукова оповідь ля студентів «Інформаційна технологія пост-
прогнозування концентрації не-безпечних речовин після 
аварії» 

м. Черкаси,  
бул. Шевченка, 460 
тел.:(0472) 73 02 35 

25 квітня 
11:30 

 

Наукова доповідь для студентів та викладачів  факультету 
обчислювальної техніки інтелектуальних та управляючих 
систем ЧНУ: «Підвищення адекватності  вагових коефіцієнтів 
в багатошарових моделях біологічного дозрівання людини 

м. Черкаси,  
Бульвар Шевченка 81 
тел.: (0472) 45-12-53 

25 квітня 
14:30 

Наукова оповідь ля студентів 
«Моделі оптимального обсягу замовлення товарів в кредит з 
урахуванням помилок прий-мального контролю» 

м. Черкаси,  
бул. Шевченка, 460 
тел.:(0472) 73 02 35 

 
 
 
 
 



Установи Міністерства освіти і науки України 
 

Дата і час 
проведення 

Назва заходу 
 

Місце проведення 

м.  К и ї в 

Київський національний торговельно-економічний університет 

23 квітня 
13:00 

Міжвузівський науково-методичний семінар: «Інновації у 
викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах» 

м. Київ, вул. Кіото, 19,  
А-203, тел.: 531-48-79 

23-24 квітня 
10:00 

Всеукраїнська студентська  
науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
товарознавства і торговельного підприємництва» 

м. Київ, вул. Кіото, 19,  
А-203, тел.: 531-47-96 

24.04.13 
1300 

Круглий стіл «Розвиток міжнародних економічних відносин у 
контексті глобалізаційних процесів» 

м. Київ, вул. Кіото, 19, 
А-418, тел.: 531-48-74 

25-26.04.13 
1000 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
«Туризм»  

м. Київ, вул. Кіото, 19, 
тел.: 531-47-98 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

17 квітня Круглий стіл «Криза системи економічної освіти в Україні» м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 

11-16 квітня Наукова студентська конференція «Соціально-економічні 
перспективи України у ХХІ столітті» 

м. Київ, пр. Перемоги, 54/1 

Національний авіаційний університет 

24 квітня Міжнародна науково-практична конференція 
«Національні економічні стратегії розвитку в глобальному 
середовищі» 

м. Київ,  
пр. Космонавта Комарова, 1 
тел.: 406-73-70 

26 квітня Міжвузівський науково-методичний семінар «Особливості 
методики викладання цивільно-правових дисциплін в 
Юридичному інституті Національного авіаційного 
університету» 

м. Київ,  
пр. Космонавта Комарова, 1 
тел.:  406-77-72 
 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

22 квітня 
 
 
 

Міжнародна конференція ім. Жана Моне «Угода про 
асоціацію між Європейським Союзом та Україною: на шляху 
до глибокої інтеграції без набуття повного членства?» 
 

м. Київ, вул. Іллінська, 9, тел.: +38 
(044) 425 60 73 
e-mail: europa.org.ua@gmail.com 

23-24 квітня 
10:00-15:00 

Наукова конференція «Актуальні проблеми охорони здоров’я: 
здобутки, перешкоди, перспективи» 
 
 

м. Київ, вул. Іллінська, 9, 
корп. 6,  
тел.: 425 65 80, 425 77 69 
e-mail: hernysh@ukma.kiev.ua 

23-25 квітня 
16:00 

«Науки про природу в Могилянці» (популярні лекції про 
останні наукові досягнення; презентації кафедр та наукових 
центрів факультету природничих наук; тести, вікторини з 
біології, хімії, фізики) 
 

м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, 
корп. 3,  
тел.: 425 51 88, 425 60 57 
e-mail: vyshenska@ukma.kiev.ua 
 

24 квітня 
16:00 

«Хто такий фінансист?» (презентація кафедри фінансів, лекція 
«Фінанси у нашому житті», зустріч із випускниками, 
економічна вікторина) 
 

м. Київ, вул. Волоська, 8/5, 
корп. 6, тел.: 425 60 42 
e-mail: luk@ukma.kiev.ua,  
primerovaok@ukma.kiev.ua  

24 квітня 
16:30 

 

 «Сучасні проблеми лабораторної діагностики» (презентація 
нової магістерської програми) 

м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, 
корп. 1, тел.: 425 60 57 
e-mail: nbilko@ukma.kiev.ua 



25-27 квітня 
9:00-18:00 

 

ІІІ Міжуніверситетська наукова конференція молодих учених з 
математики та фізики 
 
 
 

м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2 
тел.: 425 43 08 
e-mail: conf.ysmp3@gmail.com 
http://mathconf.ukma.kiev.ua/ 

Національний університет фізичного виховання і спорту України 

20 квітня 
13:00-17:00 

Університетська наукова  конференція аспірантів на 
англійський мові «Молоді вчені та олімпійський спорт» 

м. Київ, ул. Фізкультури,1, тел.: 
287-54-34           

 
25 квітня 

10:00-18:00 
Всеукраїнська конференція «Філософія здоров’я. Проблеми 
здоров’я здорових людей» 

м. Київ, вул. Фізкультури,1,  
тел.: 287-54-34 

м.  В і н н и ц я 

Вінницький національний технічний університет 

23 квітня 
 

Лекції-презентації у рамках 
«Дня відкритих дверей» : 
1. Основні тенденції та перспективи розвитку комп’ютерної 
техніки та інформаційних технологій в сучасному світі. 
2. Сучасні технології, конструкції та матеріали в будівництві, 
теплоенергетиці та газопостачанні. 

 
 
тел. 51-32-93 
 
тел. 46-52-04 

23 квітня 
 

1. Сучасні досягнення радіоелектроніки, телекомунікаційних 
технологій та приладобудування. 
2. Розвиток сучасного машинобудування – основа 
забезпечення науково-технічного прогресу. 

тел. 46-66-65 
 
тел. 51-31-15 

23 квітня 
 

1. Сучасний стан та перспективи розвитку комп’ютеризованих 
систем автоматики та управління, лазерної та оптоелектронної 
техніки. 
2. Сучасні досягнення, проблеми та перспективи розвитку 
лектроенергетики, та електромеханічних систем автоматики. 

тел. 43-86-60. 
 
 
тел. 43-39-97. 

24 квітня 
 

1. Проблеми, досягнення, та перспективи розвитку фінансово-
економічної сфери України. 
2. Проблеми охорони довкілля України та основні напрями 
розвитку екологічної науки. 

тел. 51-34-20. 
 
тел. 59-84-42. 

м.  Д н і п р о п е т р о в с ь к 

Академія  митної служби 

23 квітня  
1500 

Тематичний круглий стіл Курсантсько-студентського 
наукового товариства: ”Творча спадщина академіка 
Вернадського та сучасні глобальні проблеми існування 
людства” 

м. Дніпропетровськ, 
вул.Дзержинського, 2/4, корпус 1, 
„Світлиця”  

24 квітня Круглий стіл за участю Курсантсько-студентського наукового 
товариства  „В допомогу молодому науковцю ”  

м. Дніпропетровськ, 
вул.Дзержинського, 2/4,  корпус 1, 
к. 421,  
тел.: (056) 3744185 

25 квітня 
1500-1630 

Круглий стіл „Роль митних органів України в реалізації 
державної екологічної політики” 

м. Дніпропетровськ,  
вул. Дзержинського, 2/4, корпус 1, 
к.142 

15 квітня-  
15 травня 

Тематична книжкова виставка „На допомогу молодому 
науковцю” (документи, періодичні видання, видання на  
e-book, книжкові видання) 

м. Дніпропетровськ, 
 2/4, корпус1, к. 421,  
тел.: (056) 3744185 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 



4 квітня 
1400– 1700 

Урочисте засідання Вченої ради ДНУ  
ім. О.Гончара, присвячене 95-річчю від дня народження 
письменника і академіка О.Т. Гончара  

м. Дніпропетровськ 
пр. Гагаріна, 72 
тел.: (056) 374-98-43  
E-mail: oboda@mail.dsu.dp.ua 

11-12 квітня 
1000 

Всеукраїнська наукова конференція «Творча індивідуальність 
Олеся Гончара  в українському  літературному контексті» 

м. Дніпропетровськ 
пр. Гагаріна, 72 
тел.: (056) 374-98-72,  
(056) 760-93-54 
E-mail: onti_dnu@mail.ru 

11-12 квітня 
1000 

XV Міжнародна молодіжна науково-практична конференція 
„Людина і космос” 

м. Дніпропетровськ 
пр. Гагаріна, 72 
тел.: (056) 760-94-62,  
(056) 760-93-54 
E-mail: onti_dnu@mail.ru 

17-19 квітня 
 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
"Політологія" 

м. Дніпропетровськ 
пр. Гагаріна, 72 
тел.: (056) 374–98–67, (056) 374–
98–66 

17-19 квітня 
 

Міжнародна конференція «Космічні технології: сьогодення і 
майбутнє» 

м. Дніпропетровськ 
пр. Гагаріна, 72 
тел.: (056) 760-94-62, (056) 760-93-
54,  
факс 0-56-776-83-79, 
е_mail: Petrenko_alex@ua.fm, 
onti_dnu@mail.ru 

19-20 квітня 
 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 
„Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання 
іноземних студентів у вищих навчальних закладах  України” 

м. Дніпропетровськ 
пр. Гагаріна, 72 
тел.: (067)974-62-77 

19-20 квітня 
 

Конкурс «На кращі наукові, навчальні, навчально-методичні 
та художньо-публіцистичні видання» наукових та науково-
педагогічних працівників ДНУ ім. О.Гончара 

м. Дніпропетровськ 
пр. Гагаріна, 72 
тел.: (056) 374–98–07 

24-25 квітня 
1000 

Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих вчених 
«Україні XXI сторіччя інтелект і творчість молоді»  

м. Дніпропетровськ 
пр. Гагаріна, 72 
тел.: (056) 760-94-62,  
(056) 760-93-54 
E-mail: onti_dnu@mail.ru 

Український державний хіміко-технологічний університет 

23-25 квітня Цикл зустрічей студентів з молодими вченими університету 
«Плекаємо наукові таланти» 

м. Дніпропетровськ 
пр. Гагаріна, 8 (бібліотека) 
тел.: (0562) 47-26-25  

22-24 квітня ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
«Технічна електрохімія» 

м. Дніпропетровськ 
пр. Гагаріна, 8 (відділ НДРС) 
тел.: (0562)47-33-06  

24-26 квітня Міжнародна науково-технічна конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології» 

м. Дніпропетровськ 
пр. Гагаріна, 8 (відділ НДРС) 
тел.: (0562)47-33-06  

22-24 квітня ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогрес в 
технології переробки горючих копалин та хімотології 
паливно-мастильних матеріалів» 

м. Дніпропетровськ 
пр. Гагаріна, 8 
тел.: (0562)47-05-74 

Березень–
травень 

Книжково-ілюстративні виставки: 
– Він бачив через 100-ліття (до 150-річчя В.І. Вернадського); 
– Наука в Україні – сьогодення і перспективи; 
– Нехай не гасне світ науки; 
– Наука – найрозумніший шлях до істини; 
– Хімія і хіміки (раритетні та унікальні видання із фондів 
бібліотеки). 

м. Дніпропетровськ 
пр. Гагаріна, 8, 
Наб. Перемоги, 40 
тел.: (0562) 47-26-25 (бібліотека) 



Національний гірничий університет 

23 квітня Поздоровлення вчених НГУ на ректораті, вручення почесних 
дипломів за визначні заслуги у науковій сфері 

Дніпропетровськ,  
пр. К. Маркса, 19, корп. 1,  
ауд. 1/83 
тел.: 47-32-09 

23 квітня Проведення урочистого зібрання з нагоди фестивалю науки Центр дозвілля НГУ 

23-25 квітня Виставка наукових досягнень і найновіших розробок  Дніпропетровськ,  
пр. К. Маркса, 19, корп. 1,  
ауд. 1/102 

23-25 квітня Виставка найновіших надходжень монографій, навчальних 
посібників, підручників, іншої навчально-методичної 
літератури 

Бібліотека НГУ 

18-20 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 
аспірантів, молодих вчених «Інформаційні технології. Безпека 
та зв’язок» 

Дніпропетровськ,  
пр. К. Маркса, 19,  
тел.: 47-22-09 

25 квітня Конференція студентів і молодих учених «Наукова весна» Факультети НГУ 

Національна металургійна академія України 

18-19 квітня Міжнародна конференція «Стародубовські читання-2013» м. Дніпропетровськ 
вул. Чернишевського,24-а 
тел.: 46-24-53  

21-22 квітня Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів і 
молодих учених «Молода академія-2013» 

м. Дніпропетровськ,  
пр. Гагаріна,4, 
тел.: 47-42-65, 47-45-10 

м.  Д о н е ц ь к 

Донецький національний університет 

15 березня – 
25 квітня 

Конкурс «Молодий науковець року» за двома номінаціями: 
"Молодий учений року", "Студент–науковець року" 

м. Донецьк, вул. Університетська, 
24 
Рада молоди учених 
тел./факс 0(62) 3029223 
тел.: 0(62) 3370083 

15 березня – 
25 квітня 

Фотовиставка «Наука та наукові колективи Донецького 
національного університету» 

м. Донецьк, вул. Університетська, 
24 
хол першогоповерху 
тел./факс 0(62) 3029223 
тел.: 0(62) 3370083 

15 березня – 
25 квітня 

Виставка рисунків та наукових проектів школярів ЗОШ м. 
Донецька та Донецької області «Наукова весна» (включаючи 
запрошення учнів в університет для проведення екскурсій, 
нагородження) 

м. Донецьк, вул. Університетська, 
24 
хол першогоповерху 
тел./факс 0(62) 3029223 
тел.: 0(62) 3370083 

15 березня – 
25 квітня 

Екскурсії до музеїв та лабораторій ДонНУ (історичний музей, 
ботанічний музей, бібліотека, лабораторії біологічного, 
хімічного, фізичного, математичного факультетів) для 
школярів – учасників виставки оригінальної творчості 

м. Донецьк, вул. Університетська, 
24, 
Музеї і лабораторії ДонНУ, 
тел./факс 0(62) 3029223 
тел.: 0(62) 3370083 

23 квітня 
 
 
 
 

Круглий стіл "Інноваційна діяльність бібліотек ВНЗ 
Донецького регіону" 
 
 
 

м. Донецьк, вул. Університетська, 
24, 
ауд. 309, бібліотека  
тел./факс 0(62) 3029223 
тел.: 0(62) 3052378 



23-25 квітня 
 
 
 
 

Інтерактивні стенди факультетів. Виставка інноваційних 
проектів наукових колективів ДонНУ 
 
 
 

83001, м. Донецьк, 
вул. Університетська, 24, 
Гол. корпус ДонНУ 
Тел./факс 0(62) 3029223 
Тел. 0(62) 3370083 

25 квітня 
 
 
 
 
 
 

Заключне засідання наукової конференції та університетського 
Фестивалю науки, присвячене професійному святу науковців – 
Дню науки: Відкриття; наукові доповіді молодих вчених; 
підбиття підсумків конкурсу «Молодий науковець року»; 
підбиття підсумків конкурсу монографій; нагородження 
підрозділів за підсумками НДЧ; святкова програма 
 

м. Донецьк, вул. Університетська, 
24, 
тел./факс 0(62) 3029223 
тел.: 0(62) 3370083 

Приазовський державний технічний університет 

23-25 квітня 
1400 

Виставка новітньої наукової літератури співробітників ДВНЗ 
«ПДТУ» 

Донецька обл., м. Маріуполь,    
вул. Університетська, 7,  
тел.: (0629)44-62-54 

22-26 квітня 
 
 

Регіональна студентська науково-технічна конференція 
«Наука - перші кроки», присвячена 150-річчю від дня 
народження академіка В.І. Вернадського 

Донецька обл., м. Маріуполь,    
вул. Університетська, 7, 
тел.:(0629) 44-63-57, 34-52-94 

24-26 травня  
1000 

 

Міжнародна наукова конференція «Інвестіційно - інноваційна 
стратегія розвитку національної економіки в умовах 
глобальної економічної системи» 

Донецька обл., м. Маріуполь,    
вул. Університетська, 7, 
тел.: (0629)44-63-28,44-63-46, 
факс (0629) 52-99-24  
anisimova_o_m@pstu.edu  

Донбаський державний педагогічний університет 

23 квітня 
1000 

 
 

 

Урочисте відкриття VIІ Всеукраїнського фестивалю науки у 
Державному вищому навчальному закладі  
«Донбаський державний педагогічний університет» 
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 
питання сучасної науки і освіти» 

Донецька обл., м. Слов’янськ,  
вул. Г. Батюка, 19. 
тел.:(06262)3 97 87, 3 28 08 

23-24 квітня 
 
 
 
 

 

Міжнародна наукова конференція «Сучасні напрямки 
викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих 
навчальних закладах: мова, література, історія» 

Горлівський інститут іноземних 
мов  
Донецька обл., м. Горлівка, 
вул. Рудакова, 25. 
тел.: (0624)52 29 80,  
(050)261 23 97 

24 квітня 
1200– 1400 

 

 

Виставка наукових робіт молодих учених, студентів, учнів 
ліцею 

Донецька обл., м. Слов’янськ,  
вул. Г. Батюка, 19. 
тел.:(06262)3 97 87, 3 28 08 

25 квітня 
1000 

 

Виставка видавничої продукції професорсько-викладацького 
складу ДДПУ 

Донецька обл., м. Слов’янськ,  
вул. Г. Батюка, 19. 
тел.:(06262)3 97 87, 3 28 08 

25 квітня 
1300 

 

 

Урочисте закриття Всеукраїнського фестивалю науки у 
Донбаському державному педагогічному університеті 
Відзначення молодих науковців почесними грамотами ректора 
ДДПУ 
 
 

Донецька обл., м. Слов’янськ,  
вул. Г. Батюка, 19. 
тел.:(06262)3 97 87, 3 28 08 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

23 квітня Бесіда «Майбутнє науки – майбутнє України» тел.: (062) 295-34-11 
е-mail:library@donduet.edu.ua 



24 квітня 
 

Наукова  конференція студентів  за підсумками  науково-
дослідної  роботи за 2012 рік 

тел.: (062) 342-94-17 
е-mail: 
science@prorect.donduet.edu.ua 

25 квітня 3-я міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
«Інвестиційно-інноваційна модель розвитку національної 
економіки» 

тел.: (062) 337-02-64 
е-mail: invman@kaf.donduet.edu.ua 

19-23 квітня Книжкові виставки: 
1. Великий натураліст і геніальний мислитель. 150 років з дня 
народження В.І. Вернадського 
- Наукова діяльність – складова якості вищої освіти 
- Науці - бути : сьогодні, завтра і завжди   
- Електронні видання науковців ДонНУЕТ 
- Інтеграція освіти, науки та практики  

тел.: (062) 295-34-11 
е-mail: library@donduet.edu.ua 

Маріупольський державний університет 

Круглі столи 

23 квітня 
1300 

«Італійська мова в Україні: історія викладання та сучасний 
стан» 

Донецька обл.,м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 129, ауд. 313 
факультет грецької філології,  
тел.: (0629) 47-52-98 

23 квітня 
1430 

«Сучасні українознавчі студії в контексті славістичних 
досліджень» 

Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Матросова, 5, ауд. 202 
філологічний факультет, 
Центр українознавчих студій,  
тел.: (0629)34-30-43 

24 квітня 
1120 

«Методичні засади організації навчання іноземної мови 
професійного спрямування у ВНЗ» 

Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Матросова, 5, ауд. 308 
філологічний факультет МДУ, 
тел.: (0629)52-86-74 

24 квітня 
1430 

«Проблеми працевлаштування  
в Україні» 

Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 129а, ауд.312 
економіко-правовий факультет, 
тел.: (0629)52-82-43 

25 квітня  
1400 

«Теоретичні та прикладні аспекти використання матема-
тичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, 
економіці та у виробництві» 

Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 129а, ауд.309 
економіко-правовий факультет,  
тел.: (0629)53-22-49 

25 квітня 
1440 

«Дискусія на тему: міжвузівське співробітництво аспірантів» Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 129, ауд.214 
історичний факультет, 
тел.: (0629)52-99-46 

Семінари 

24 квітня 
1000 

Методичний семінар для практичних психологів м. Маріуполя  
(за участю практичних психологів освітніх установ та 
соціальних педагогів) 

Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Матросова,5, ауд. 305 
філологічний факультет,  
тел.: (0629)52-99-86 

24 квітня 
14:40 

Семінар аспірантів факультету іноземних мов Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Леніна, 89а, ауд. 214 
факультет іноземних мов,  
тел: (0629)34-45-17 

Олімпіади 

23-25 квітня 
1000 

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з новогрецької мови Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 129, ауд. 307 
факультет грецької філології,  
тел.: (0629)52-89-47 



23 квітня 
1440 

Олімпіада з івриту для студентів МДУ Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Леніна, 89а, ауд. 201 
факультет іноземних мов,  
тел.: (0629)34-45-17 
 
 

Засідання студентських наукових товариств 

23 квітня 
1400 

Засідання студентського наукового товариства «Актуальні 
проблеми публічно-правових галузей» 

Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 129а, ауд.310  
економіко-правовий факультет,  
тел.: (0629)53-22-72 

23 квітня 
1600 

Засідання археологічного товариства Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 129, 
історичний факультет МДУ,  
ауд.212 
тел.: (0629)34-62-00 

24 квітня 
1430 

Засідання студентського наукового товариства «ПереКЛАДач» Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Матросова, 5,  
філологічний факультет МДУ, 
читальний зал № 2 
тел.: (0629)52-86-74 

24 квітня 
1600 

Засідання історичного товариства Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 129,  
історичний факультет, 
ауд.216 
тел.:  (0629)34-62-00 

Дискусійні клуби 

24 квітня 
1100 

«Проблеми  
психолого-педагогічних  
наук у просторово-часовій ситуації  
ХХІ століття» 

Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Матросова,5, ауд. 14 
філологічний факультет, 
лабораторія духовного та 
пізнавального розвитку 
особистості,  
тел.: (0629)34-30-43 

24 квітня  
1500 

«Виклики ХХІ ст.»  Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 129, ауд.205 
історичний факультет,  
тел.: (0629)52-99-47 

25 квітня 
1000 

Приазовські журналістикознавчі читання.  Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Матросова, 5, ауд. 206 
філологічний факультет, 
тел.: (0629) 52-99-86 

25 квітня 
1600 

Історичні читання  
«Маріуполь у роки  
Великої Вітчизняної війни» 

Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 129, ауд.216 
історичний факультет,  
тел.: (0629)34-62-00 

Виставка праць 

15-30 квітня 
 

«Наука як система знань: праці вчених історичного 
факультету» 

Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 129, 
читальний зал історичного 
факультету 
тел.: (0629)52-61-60 



15-30 квітня 
 

«Вчені філологічного факультету: напрями досліджень» Донецька обл., м. Маріуполь,  
вул. Матросова, 5,  
читальний зал філологічного 
факультету 
тел.: (0629)52-86-74 

15-30 квітня 
 

«Прогрес науки в працях вчених  
економіко-правового факультету» 

Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 129а, 
читальний зал економіко – 
правового факультету 
тел.: (0629)33-89-89 

15-30 квітня 
 

«Вчені факультету іноземних мов : напрями досліджень» 
 
 
 

Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр.Леніна, 89а, читальний зал 
факультету іноземних мов 
тел.: (0629)33-34-14 

15-30 квітня 
 

Тематична виставка 
«На шляху пошуку наукових істин : українська і світова наука 
у вузівській практиці» 

Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 129, 
читальний зал історичного 
факультету 
тел.:  (0629)52-61-60 

м.  Ж и т о м и р 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

16-18 квітня IV Науково-практична конференція "Біологічні дослідження – 
2013" 

м. Житомир,  
вул. Велика Бердичівська, 40 
тел.: 0(412)37-40-42 

23-26 квітня 
 

ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
"Біологія"  

м. Житомир,  
вул. Велика Бердичівська, 40 

м.  З а п о р і ж ж я 

Запорізький національний технічний університет 

15 - 19 квітня 
 

Щорічна науково-практична конференція викладачів, 
науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень 
науки» 

м. Запоріжжя,  
вул. Жуковського, 64,  
тел.: (061) 224 42 36 

17 квітня Засідання «Круглого столу» та виставка наукових досягнень 
викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та 
студентів університету 

м. Запоріжжя,  
вул. Жуковського, 64,  
тел.: (061) 224 42 36 

Запорізький національний університет 

9 -11 квітня VI університетська науково-практична конференція студентів, 
аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2013». Секційні 
засідання 

м. Запоріжжя,  
вул. Жуковського, 66 
тел.: (061) 289-41-07. 

24 квітня Міжрегіональний науково-практичний семінар 
«Психологічний супровід процесу підготовки персоналу на 
промислових підприємствах» 

м. Запоріжжя,  
вул. Жуковського,66 
тел.: (061) 62-71-61 

25 квітня Урочисте закриття та нагородження найактивніших учасників 
VI університетської науково-практичної конференції 
студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2013» 

м. Запоріжжя,  
вул. Жуковського, 66, 
корп.1, ауд. 50 
тел.: (061) 289-41-07. 

25-26 квітня ІV Всеукраїнська наукова конференція молодих дослідників 
«Актуальні проблеми математики та інформатики» 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського,66 
тел.: (061) 228-76-28 

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького 



23 квітня 
11:00-13:00 

Виставка наукових і навчально-методичних праць викладачів і 
студентів Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького 

м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20  
тел.: (0619) 44-04-20 

23 квітня 
13:00 

Урочисте відкриття фестивалю науки. Нагородження 
викладачів та студентів університету. 

м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20  
тел.: (0619) 44-03-63 

23 квітня 
14:20 

Круглий стіл  «Вплив наукових поглядів Вернадського В.І. на 
розвиток мистецької освіти в Україні» 

м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20  
тел.: (0619) 44-04-61 

23 квітня 
14:20 

Науково-пізнавальна гра "Екологія та ноосферологія" м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20  
тел.: (0619) 44-01-90 

24 квітня 
12:45 

Відкрита лекція приурочена до святкування 150- річчя 
Вернадського В.І. 

м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20  
тел.: (0619) 44-04-27 

24 квітня 
14:20 

Відкрита лекція "В.І. Вернадський - фундатор сучасної 
української 
екологічної науки" 

м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20  
тел.: (0619) 44-01-90 

24 квітня  
14:20 

Міжкафедральний семінар  «Вернадський В.І. – 
основоположник вчення про ноосферу» 

м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20  
тел.: (0619) 44-04-59 

24 квітня  
13:00 

Конкурс студентських презентацій: «В.І. Вернадський: 
неосяжні грані генія науки»  

м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20  
тел.: (0619) 44-04-67 

24 квітня  
13:00 

Засідання ради молодих вчених «Роль Вернадського В.І. в 
становлені академічної науки в Україні» 

м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20  
тел.:  (0619) 44-84-89 

25 квітня 
14:20 

Круглий стіл «Психологічний сенс ноосферної концепції 
Вернадського В.І. у вимірі етики відповідальності» 

м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20  
тел.: (06192) 6-78-83 

25 квітня 
13:00 

Круглий стіл "Біосфера - прогнози та обмеження 21 століття" м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20  
тел.: (0619) 44-01-90 

25 квітня 
14:20 

Наукова спадщина Вернадського В.І. – інтелектуальна 
скарбниця суспільства. 
Секція 1. «Концептуальні засади мовної діяльності у вищі» 
Секція 2. «Літературні феномени Мелітополя» 
Секція 3. «Актуальні проблеми германської філології та 
методики викладання германських мов» 

м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20  
тел.: (0619) 44-04-63 

23-25 квітня  Перегляд літератури до 150-ти річчя Вернадського В.І. 
«Вчений, мислитель, гуманіст» 

м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20  
тел.: (0619) 44-04-20 

м.  І в а н о – Ф р а н к і в с ь к 

Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника 

24-25 квітня Всеукраїнська наукова конференція «Українська музична 
культура на сучасному етапі: трансформація традиційних та 
академічних форм» 

м. Івано-Франківськ, Інститут 
мистецтв, вул. Сахарова 34 а,  
тел: 0342 52-31-35 

м.  К і р о в о г р а д 

Кировоградський національний технічний університет 
23 квітня 

1000  
ХLІV наукова конференція викладачів, аспірантів та 
співробітників 

Відповідні кафедри 



23 квітня 
1200 

ХLVІІ наукова конференція студентів та магістрантів Відповідні кафедри 

23 квітня 
900 

Виставка науково-технічних досягнень учених та студентів 
університету  

Фойє університету 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені ВолодимираВинниченка 

25 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція “Географо-
картографічні проблеми картографування, ідентифікації та 
унормування топонімів території України” 

м. Кіровоград, пров.Театральний, 8 
тел: 067-478-51-42  
тел: (0522) 22-84-67, 22-76-81  
тел: (0522) 22-76-84  

26 квітня ІV Відкрита студентська науково-практична конференція 
“Актуальні проблеми прикладної математики та інформатики” 

м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1 
тел.: (0522) 24-89-01 

25 квітня ІІ обласна науково-практична конференція “Хімія, право, 
криміналістика. Нові перспективи та виклики” 

м. Кіровоград, пров.Театральний, 8 
тел: (0522) 22-84-67 
тел: (0522)34-23-22 

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету 

23-25 квітня 
 

Виставка наукових здобутків педагогічних працівників, 
аспірантів, курсантів академії 

Читальний зал бібліотеки 
 

24 квітня 
1430 

Проведення розширеного засідання Вченої ради, присвяченого 
Дню науки  

Читальний зал бібліотеки  
 

25 квітня 
1430 

 

 

 

Круглий стіл за участю здобувачів, аспірантів та молодих 
учених академії на тему: «Минуле, сучасне, майбутнє в 
культурній та духовній спадщині В.І. Вернадського» 
(присвячена   150-річчю від дня народження академіка 
В.І.Вернадського)  

Читальний зал бібліотеки 
 
 
 
 

м.  Л у г а н с ь к 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

23 квітня  
900 

Х Міжнародна науково-практична конференція „Олімпійський 
спорт, фізична культура, здоров’я нації в сучасних умовах” 

м. Луганськ, 
вул. Оборонна, 2, ауд. 1-02  
тел.: 0642-53-35-49 

24 квітня  
900 

Виставка наукових праць викладачів університету м. Луганськ, 
вул. Оборонна, 2, 
тел.: 0642-53-35-49 

24 квітня  
1200 

Круглий стіл „Стан і перспективи впровадження наукових 
розробок молодих учених у практику” 

м. Луганськ, 
вул. Оборонна, 2, ауд. 1-238 

25 квітня  
1200 

Всеукраїнська конференція „Структура та динаміка зооценозів 
сходу України” 

м. Луганськ, 
вул. Оборонна, 2, ауд. 1-238 
тел.: 0642-53-35-49 

25 квітня  
1000 

Регіональна науково-практична конференція „Сучасні 
педагогічні технології підготовки майбутніх учителів в умовах 
ступеневої освіти” 

м. Стаханов, 
вул. Пономарчука, 25, 
Стахановський навчальний 
комплекс ЛНУ імені Тараса 
Шевченка, 
тел.: 0642-53-35-49 

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля 

24-25 квітня 
1000 – 16 00 

Міжнародна наукова конференція, присвячена 150-річчю від 
дня народження В.І. Вернадського, “Актуальні питання 
вітчизняної, світової історії та історії науки: роздуми, 
знахідки”. 

м. Луганськ 
тел.: (066) 6202412 
E-mail: World_histori@ukr.net 

23-25 квітня 
1400- 1700 

І Міжвузівська науково-практична конференція студентів та 
молодих вчених, присвячена 150-річчю від дня народження 
В.І. Вернадського 

м. Луганськ 
тел.: (0642) 41-52-61 
E-mail: onti@snu.edu.ua 



24-25 квітня 
1000- 1600 

Міжнародна науково-практична Конференція “Інформаційна 
техніка і електромеханіка”. 

м. Луганськ  
тел.: (0642) 47-14-44 
E-mail: кафедри СИ  
ulshin@ccs.snu.edu 

м.  Л ь в і в 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

21 квітня 
1400–1800 

Природничо-мистецька акція  
“Людина і сад – 2013”. Відкриття сезону у Ботанічному саду 

м. Львів,  
вул. Кирила і Мефодія, 4 
вул. Черемшини, 44 
тел.: (032) 276-8369 

23 квітня 
1000–1600 

День відкритих  дверей у Зоологічному музеї м. Львів,  
вул. Грушевського, 4, ауд. 313 
тел.: (032) 239-4548 

23 квітня 
1330 

Науково-поетична зустріч студентів з професором Андрієм 
Содоморою, відомим перекладачем з античних мов та 
письменником: “Роздумуючи над словом” 

м. Львів,  
вул. Університетська, 1  
ауд. 405 (конференц-зал) 
тел.: (032) 239-4138 

23 квітня 
1400 

VІ Міжфакультетська студентська  наукова конференція 
“Актуальні проблеми освіти в Україні”   

м. Львів,  
вул. Туган-Барановського, 7  
ауд. 32 
тел.: (032) 239-4765 

23-25 квітня 
1000 

Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція 
“Актуальні проблеми прав людини, держави та правової 
системи” 

м. Львів,  
вул. Січових Стрільців, 14  
ауд. 214 
тел.: (032) 274-0080, 239-4102 

24 квітня 
1500-1800 

День відкритих дверей в Археологічному музеї м. Львів,  
вул. Університетська, 1  
ауд. 337 
тел.: (032) 239-4376 

24 квітня 
поч. о 1505 

Науковий семінар “Математичне моделювання перенесення 
забруднень” 

м. Львів,  
вул. Університетська, 1  
ауд. 111 
тел.: (032) 239-4186 

24 квітня 
1520 

Науковий семінар “Наукові дослідження на антарктичній 
станції Академік Вернадський” (до 150-річчя від дня 
народження академіка В.І. Вернадського) 

м. Львів,  
вул. Грушевського, 4, ауд. 333 
тел.: (032) 239-4153, 239-4548 

24 квітня 
1530 

Науковий семінар молодих науковців “Підприємництво в 
Україні: проблеми і перспективи” 

м. Львів, пр. Свободи, 18,  
ауд. 115 
тел.: (032) 239-4168 

25 квітня 
1500-1800 

Ділова гра студентів та аспірантів: 
Засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй щодо 
ядерної програми Ірану 

м. Львів,  
вул. Січових Стрільців, 19 
ауд. 205 
тел.: (032) 272-7973  

25 квітня 
1530 

“В. І. Вернадський – творець кристалохімічної науки” 
(до 150-річчя від дня народження академіка В.І. Вернадського) 

м. Львів, 
вул. Кирила і Мефодія, 6, ауд. 1 
тел.: (032) 260-0388 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

23 квітня 
 1500 

Презентація збірника наукових праць студентів історичного 
факультету        
 

м. Дрогобич,  
вул. Лесі Українки, 46, 
тел.: (03244) 3-81-44 

24 квітня 
1500 

Екскурсія археологічними пам’ятками Дрогобича. 
Екскурсія у історико-краєзнавчий музей "Дрогобиччина" 

м. Дрогобич,  
вул. Лесі Українки, 46, 
тел.: (03244) 3-81-44 



25 квітня 
1500 

Засідання Студентського наукового товариства 
імені проф. Василя Надім’янова на тему: "Історико-краєзнавчі 
погляди Івана Франка" 

м. Дрогобич,  
вул. Лесі Українки, 46, 
тел.: (03244) 3-81-44 

23 -24 квітня 
1500 

Викладацька конференція: "Реалізація ЗСЖ – сучасні підходи 
" 

м. Дрогобич,  
вул. Стрийська, 98 
тел.: (244) 2-33-48 

25 квітня 
1500 

Конкурс наукових здобутків молодих вчених факультету м. Дрогобич,  
вул. Стрийська, 98 
тел.: (244) 2-33-48 

24 квітня 
1430    

Лекція на тему: "Розвиток математики в Галичині в XVIII – 
XXст." 

м. Дрогобич,  
вул. Стрийська, 98 
тел.: (0324)3-54-65 

25 квітня 
1600 

Лекція на тему: "Інноваційні методики в сучасній шкільній 
освіті" 

м. Дрогобич,  
вул. Стрийська, 98 
тел.: (0324)3-54-65 

23 квітня 
1400 

 

Виставка творчих робіт студентів спеціальності "Образотворче 
мистецтво ", присвячена Всеукраїнському Фестивалю науки 

м. Дрогобич,  
вул. Леся Курбаса, 2,  
тел.: (0324) 41-34-07 

24 квітня 
1400 

 

Науково-теоретичний семінар "Наукова спадщина 
В.І.Вернадського у площині наукових досліджень сьогодення " 

м. Дрогобич,  
вул. Леся Курбаса, 2,  
тел.: (0324) 41-34-07 

25 квітня 
1100 

 

Виставка наукового доробку професорсько-викладацького 
колективу педагогічного факультету, присвячена 
Всеукраїнському Фестивалю науки 

м. Дрогобич,  
вул. Леся Курбаса, 2,  
тел.: (0324) 41-34-07 

23 квітня 
1500 

Пленарне засідання факультетської студентської науково-
практичної конференції 

м. Дрогобич,  
вул. Т. Шевченка, 23,  
тел.: (03244) 3-77-00 

24 квітня 
1530 

Секційні засідання студентської науково-практичної 
конференції по кафедрах факультету 

м. Дрогобич,  
вул. Т. Шевченка, 23,  
тел.: (03244) 3-77-00 

25 квітня 
1600 

Пленарне засідання факультетської викладацької науково-
практичної конференції. Виставка наукових досягнень 
професорсько-викладацького складу кафедр факультету за 
2012 н.р. 

м. Дрогобич,  
вул. Т. Шевченка, 23, 
тел.: (03244) 3-77-00 

23 квітня  
1400 

 

Презентація монографії Мирослави Іванишин "Екзистенція 
української людини в прозі Валеріана Підмогильного (на 
матеріалі роману "Невеличка драма")" 

м. Дрогобич,  
вул. Шевченка, 34,  
тел.: (03244) 3-93-39 

23 квітня 
1530 

 

Презентація монографії Ярослава Яремка 
"Нариси з історії української військової термінології" 

м. Дрогобич, 
вул. Шевченка, 34, 
тел.: (03244) 2-22-83 

24 квітня 
1400 

 

Презентація монографії Галини Варнацької "Художня 
специфіка модерністської прози Вірджинії Вульф " 

м. Дрогобич,  
вул. Шевченка, 34, 
тел.: (03244) 2-22-83 

24 квітня 
1530 

 

Підведення підсумків Всеукраїнської наукової конференції, 
присвяченої пам’яті  доцента кафедри слов’янських мов Надії 
Голубєвої 

м. Дрогобич 
вул. Шевченка, 34,  
тел.: (03244) 2-22-83 

25 квітня 
1400 

Науковий семінар "Літературознавча спадщина Дмитра 
Донцова: актуальні акценти" 

м. Дрогобич, 
вул. Шевченка, 34,  
тел. (03244) 3-93-39 

25 квітня 
1530 

Виставка наукових здобутків кафедр філологічного 
факультету "Наука: нині і завтра " 
 

м. Дрогобич, 
вул. Шевченка, 34,  
тел.: (03244) 2-22-83 

23 квітня 
1200 

Круглий стіл у рамках VII науково-практичного семінару 
студентів, аспірантів, молодих вчених: "Духовні чинники 
самовиховання і саморозвитку особистості " 

м. Дрогобич, 
вул. І.Франка, 24, 
тел.: (03244) 2-15-24 



23 квітня 
1500 

Науково-практичний семінар "Вчення В.І. Вернадського і 
сьогодення" 

м. Дрогобич, 
вул. Лесі Українки, 46, ауд. 205  

Львівський інститут економіки і туризму 

25-26 квітня 
1500 

Міжнародна науково-практична конференція  «Управління 
збалансованим розвитком туристичних регіонів» 

м. Львів 
вул. Менцинського, 8 
тел. (032) 240-45-61 

23 квітня 
1500 

Науково-практичний семінар «Інноваційні напрямки розвитку 
туристичної галузі в Карпатському регіоні» 

м. Львів 
вул. Л.Українки, 39 
тел.: (032) 235-40-36 

Національний університет «Львівська політехніка» 

23-24 квітня IV Університетська конференція студентів і молодих 
науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і соціальних 
наук» 

вул. Митрополита Андрея, 5, 
корпус 4, ауд. 204 
тел.: (032) 258-21-59 

23-24 квітня Третя науково-практична конференція аспірантів, пошукувачів 
та магістрів «Облік, аналіз контроль в системі управління 
підприємницькими структурами» 

вул. Митрополита Андрея, 5, 
корпус 4, ауд. 315 
тел.: (032) 258-22-43 

24 квітня Круглий стіл 
«В.І. Вернадський як фундатор академічної науки в Україні» 

вул. Митрополита Андрея, 5, 
корпус 4, ауд. 204 
тел.: (032) 258-21-59 

23 квітня 
1400 

Науково-практичний семінар на тему: “Проблеми тестування 
та контролю якості програмного забезпечення” 

вул. Професорська, 2,  
корпус 11, ауд. 214 
тел.: (032) 258-21-56 

24 квітня 
1400 

Науково-практичний семінар на тему: “Сучасні тенденції 
побудови мультисервісних безпровідних мереж ” 

вул. Професорська, 2, 
корпус 11, ауд. 301 
тел.: (032) 258-24-44 

24 квітня Круглий стіл «Академік В.І. Вернадський як історик, філософ, 
літератор» 

вул. Князя Романа 1/3, 
корпус 19, ауд. 302 
тел.: (032) 258-21-16 

25 квітня 
1400-1500 

І Міжнародний науково-практичний симпозіум «Проблеми 
управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю» 

вул. С. Бандери, 12  
тел.: (032) 258-27-25 

25 квітня 
1600 

Теоретичний семінар «Ідеї В.Вернадського і сучасний 
цивілізаційний процес» 

вул. Митрополита Андрея, 5, 
корпус 4, ауд. 328 
тел.: (032) 258-26-41 

25 квітня 
1600 

Круглий стіл 
«Соціологія-соціальна робота: науковий підхід регулювання 
соціальних проблем» 

вул. Квітнева, 6, 
корпус 29, ауд. 214 
тел.: (032) 258-27-10 

25 квітня Конкурс творчих робіт студентів коледжів вул. С.Бандери, 28а, корпус 5 
тел.: (032) 258-24-04 

25 квітня 
1400 

Науковий семінар на тему: “Сучасні сканувальні мікроскопи в 
медицині та біології ” 

вул. Професорська, 2,  
корп 11, ауд.213 
тел.: (032) 258-25-19 

25 квітня 
1400 

Науковий семінар на тему: “Квантові комп`ютери : 
перспективи розвитку інфокомунікацій-них систем” 

вул. Професорська, 2 
корпус 11, ауд. 112 
тел.: (032) 258-25-06 

25 квітня 
1400 

Науковий семінар на тему: “Сучасні сенсорні системи у науці 
та техніці” 

пл. Св. Юра, 1, 
корпус 3, ауд. 331 
тел.: (032) 258-26-27 

23-25 квітня Національна науково-технічна інтернет-конференція з 
міжнародною участю «Актуальні проблеми синтезу і 
створення нових біологічно активних сполук та 
фармацевтичних препаратів» 

вул. С. Бандери, 12  
тел.: (032) 258-22-09 

24-25 квітня Міжнародна науково-технічна конференція  «Геофорум 2013» 
International Scientific Conference «GEOFORUM’ 2013» 

вул. С. Бандери, 12  
тел.: (032) 258-27-19 



м. Л у ц ь к 

Луцький національний технічний університет 

24 квітня 
1300 

Студентська наукова конференція «Теоретичні та практичні 
аспекти дизайну» 

м. Луцьк, вул. Конякіна, 5, 
тел. (0332) 780112 
e-mail: d@lntu.edu.ua 

24 квітня 
1300 

Студентська наукова конференція «Актуальні питання 
лінгвістики та компаративістики» 

м. Луцьк, вул.. Львівська, 75, 
тел.  (0332)74-61-39 

23 квітня 
1130 

Науковий семінар «Податкові важелі стійкості суб’єктів 
господарювання» 

м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29,.  
тел. (0332) 785566 
e-mail: f@lntu.edu.ua 

23 квітня 
1250  

Науковий семінар «Компоненти здорового способу життя» м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 
тел. (0332)  26 80 79 

23 квітня 
1250 

Круглий стіл «Роль бухгалтера в суспільстві» м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29,  
тел. (0332) 789952 
e-mail: kaf_obl_lntu@mail.ru 

23 квітня 
1300 

Круглий стіл «Теоретичні і експериментальні дослідження в 
технологіях сучасного матеріалознавства та 
машинобудування. Сьогодення та перспективи» 

м. Луцьк, вул.Потебні, 56, 
тел. (0332) 26-25-19 
e-mail: vikdmrud@rambler.ru 
povstjanoj@mail.ru 

23 квітня 
1300 

Круглий стіл «Іншомовна комунікація у світлі Болонського 
процесу: методичні та лінгвістичні аспекти» 
 

м. Луцьк, вул.. Львівська, 75, 
Луцьк, 43018, 
тел. (0332) 74-61-39 

23 квітня 
1300 

Науковий семінар «Застосування математичних методів в 
науці і техніці» 

м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 
тел. (0332) 746129 
факс: (0332) 
e-mail: vm@lntu.edu.ua 

23 квітня 
1400 

Круглий стіл «Розрахунок граничної рівноваги елементів 
конструкцій із пружно-пластичними включеннями» 

м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 
тел. (0332) 74-61-48 
e-mail: tm@lntu.edu.ua 

23 квітня 
1400-1500 

Круглий стіл «Екологічна безпека навколишнього 
середовища» 

м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 
тел.. (0332) 74-61-35 
e-mail: ivv@email.ua 

23 квітня Круглий стіл «Розроблення технологічного регламенту на 
виготовлення залізобетонних виробів для «Ківерцівського 
цеху ЗБВ» філії «Луцький РАД» ДП «Волинський блавтодор» 

м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 
тел. (0332) (0332) 74-61-03 
e-mail: ldtu-ada@ukr.net 

24 квітня 
1000 

Круглий стіл «Шляхи зміцнення співпраці органів державної 
служби зайнятості з ВНЗ» 

м. Луцьк,  
вул. С.Ковалевської, 29, 
тел. (0332) 25-82-30 
факс: (0332) 25-82-30 
e-mail: fb@lntu.edu.ua 

24 квітня 
1100 

Науковий семінар «Науково-теоретичні положення підготовки 
інженерів-педагогів у технічних ВНЗ» 

м. Луцьк,  вул. Потебні, 56, 
тел. (0332) 26-26-93 
e-mail: NPanasyuk@meta.ua 

24 квітня 
1250 

Круглий стіл «Балансова політика та її вплив на діяльність 
підприємства» 

м. Луцьк,  
вул. С. Ковалевської, 29,  
тел. (0332) 789952 
e-mail: kaf_obl_lntu@mail.ru 

24 квітня Науковий семінар «Шляхи підвищення ефективності 
функціонування харчової та переробної галузі Волині» 

м. Луцьк, вул.. Львівська, 75, 
тел. (0332) 746136 
e-mail: opv@lntu.edu.ua 

24 квітня 
 1500 

Науковий семінар «Наука та виробництво. Актуальні питання 
співпраці» 

м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 
тел. (0332) 746137 
факс: (0332) 261710 
e-mail: mpfkm@lntu.edu.ua 



24 квітня 
1130 

Науковий семінар «Кризові явища в сучасній економіці, 
методи їх вимірювання та оцінки» 

м. Луцьк,  
вул. С. Ковалевської, 29,  
тел. (0332) 785566 
e-mail: f@lntu.edu.ua 

24 квітня 
1300 

Круглий стіл «Якість та безпека товарів» м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 
тел. (0332) 78-99-15 
e-mail: kafedratem@mail.ru 

24 квітня 
1320 

Круглий стіл «Концепція реконструкції Окольного замку м. 
Луцька» 

м. Луцьк, вул. Потебні, 56, 
тел. (0332) 26-08-50 
e-mail: lntu_mbg@ukr.net 

24 квітня 
1300-1400 

Науковий семінар «Вернадський як приклад сучасного 
науковця» 

м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 
тел.. (0332) 74-61-35 
e-mail: opbzh@lntu.edu.ua 

24 квітня 
1500 

Міжвузівський круглий стіл «Концепції ноосфери В.І. 
Вернадського: історія і сучасність» 

м. Луцьк, вул. Львівська, 75,  
тел. (0332) 74-61-39 
e-mail: filos.lnty@mail.ru 

24 квітня 
1500 

Науковий семінар «Творча спадщина академіка В. І. 
Вернадського в дослідженні і організації науки» 

м. Луцьк, вул.Львівська, 75, 
тел. (0332) 74-61-15 
e-mail: ki@lntu.edu.ua 

25 квітня 
1130 

Науково-методичний семінар «Використання новітніх 
технологій у навчальному процесі» 

м. Луцьк,  
вул. С. Ковалевської, 29,  
тел. (0332) 785566 
e-mail: f@lntu.edu.ua 

25 квітня 
1250 

Круглий стіл: «Облік у ХХІ столітті: глобальні тенденції і 
національні інтереси» 

м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29, 
тел. (0332) 789952 
e-mail: kaf_obl_lntu@mail.ru 

25 квітня 
1300 

Науково-практичний семінар «Енергозбереження у 
будівництві» 

м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 
тел. (0332) 6-24-60 
факс: (0332) 6-24-60 

25 квітня 
1400 

Науковий семінар «Актуальні проблеми механізації 
лісозаготівель та лісового господарства у Волинській області» 
 

м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 
тел. (0332) 74-61-13 
e-mail: olktmm@lntu.edu.ua 

25 квітня 
1400-1500 

Круглий стіл «Підвищення рівня зносостійкості 
функціональних поверхонь роликопідшипників методами 
зміцнювального оброблення» 

м. Луцьк, вул. Потебні, 56, 
тел. (0332) 264943 
e-mail: info@kptm.lutsk.ua 

25 квітня  
1500 

Круглий стіл «Розвиток технологічних комплексів» м.Луцьк, вул. Потебні, 56 

25 квітня 
1500 

Науковий семінар «Сутність та організація банківського 
обслуговування корпоративного бізнесу» 

м. Луцьк,  
вул. С.Ковалевської, 29,  
тел. (0332) 78-99-53 
факс: (0332) 78-99-53 
e-mail: bankivska-sprava@yandex.ua 

25 квітня 
1500 

Науково-теоретичний семінар: «Культурологічна складова 
підручників з іноземної мови для студентів технічних 
спеціальностей» 

м.Луцьк, вул. Львівська, 75, 
тел. (0332) 74-61-39 

25 квітня  
1500 

Міжвузівський науковий семінар, присвячений 290-річчю від 
дня народження Григорія Сковороди. 

м.Луцьк, вул. Львівська, 75, 
тел.: (0332) 74-61-40 
e-mail: inkin78@mail.ru 

м. М и к о л а ї в 

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського 

23 квітня  
1400 

Науково-практична конференція молодих вчених та студентів 
«Інтеграційні процеси в міжнародних відносинах: сучасність» 

м. Миколаїв, пл. Комунарів 1,   
тел.: (0512) 24-91-11 

23 квітня 
1200 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 
«Наука. Студентство. Сучасність» 

м. Миколаїв,вул.Нікольська, 24, 
тел.: (0512) 37-89-44 



23-25 квітня 
1000 

XVIII Міжнародні слов’янознавчі читання 
 
 

м. Миколаїв  
вул.Марш.Василевського,55-б 
тел.: (0512) 55-57-10 

26-27 квітня 
1000 

 

ІІІ Міжнародна наукова конференція «Аркасівські читання» 
 
 

м. Миколаїв, пл. Комунарів 1,  
тел.: (0512) 24-91-11 
 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

24-25 квітня IX Всеукраїнська науково-технічна конференція з 
міжнародною участю „Проблеми електрообладнання і 
автоматики транспортних засобів”  

м. Миколаїв, 
пр. Леніна, 3 
тел.: (0512) 47-70-95 

16-17 травня 
 

Всеукраїнський форум молодих науковців, присвячений Дню 
науки «Макаровські читання» 

м. Миколаїв,  
пр. Героїв Сталінграду, 9 
тел.: (0512) 709104 

м.  О д е с а 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

24-25 квітня Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Правове забезпечення соціальної сфери» 

м. Одеса, вул. Піонерська 2 
тел .: 7196432, 
e-mail: ndch@onua.edu.ua 

24-25 квітня Міжнародна науково-практична конференція: «Римське право 
і сучасність: римське право як підґрунтя формування сучасних 
систем цивільного законодавства в Європі» 

м. Одеса, вул. Піонерська 2 
тел .: 7196432, 
e-mail: ndch@onua.edu.ua 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

24 квітня  
1300-1600 

Студентська наукова конференція «Технічні досягнення та 
перспективи. в будівництві»; 
 

Одеська державна академія 
будівництва та архітектури 
Тел.: (0482) 32-44-53 

Одеський  національний університет імені І. І. Мечникова 

24-25 квітня 
1330 

Студентська наукова конференція, присвячена 150-річчю  
акад. В.І. Вернадського 

м. Одеса,  
Шампанський пров. 2, біологічний 
факультет,  
тел.: (048)681102, 687875 

24 – 25 квітня 
1330 

Конкурс студентських наукових робіт «Біосфера та людина. 
Різноманітність та механізми функціонування» 

м. Одеса,  
Шампанський пров. 2, біологічний 
факультет,  
тел.: (048)681102, 687875 

25 квітня 
1300 

Відкрита лекція «Корисні копалини Світового океану» м. Одеса,  
Шампанський пров. 2,  
геолого-географічний факультет,  
тел.: геолого-географічний 
факультет (048) 633317 

Одеський національний політехнічний університет 

25 - 26 квітня Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених 
«Сучасні інформаційні технології 2013» 

м. Одеса, пр. Шевченка, 1 
тел.: (048) 705-85-25 

25 - 27 квітня Міжнародна наукова конференція «Митець і музей: шляхи 
взаємодії» 

м. Одеса, пр. Шевченка, 1 
тел.: (048) 705-85-25 

21 - 24 квітня Міжнародна науково-технічна конференція «Нові і 
нетрадиційні технології в ресурсо- і енергозбереженні» 

м. Одеса, пр. Шевченка, 1 
тел.: (048)705-855-55, 705-83-82 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 



18-25 квітня 
900 

Міжнародна електронна конференція студентів та молодих 
вчених «Фізична культура та здоров’я різних груп населення» 

м. Одеса,  
вул. Старопортофранківська, 26 
тел.: (048) 705-46-73 

19-26 квітня 
900 

IV Міжнародна електронна конференція з проблем вищої 
освіти «Психологічні, педагогічні та медико-біологічні 
аспекти фізичного виховання та спорту» 

м. Одеса,  
вул. Фонтанська дорога, 4 
тел.: (048) 705-46-73 
 

23 квітня 
900 

Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем 
вищої освіти «Гончарівські читання» 

м. Одеса,  
вул. Старопортофранківська, 34  
тел. 067-55-96-654; 
050-93-34-976 

23-24 квітня 
900 

Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем 
вищої освіти «Функціональність загальнокультурних традицій 
в російській та українській літературах XX-XXI століть» 

м. Одеса, 
вул. Старопортофранківська, 34  
тел. (048) 715-56-82;  
067-75-42-080 

24-25 квітня 
900 

Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем 
вищої освіти «Лінгвістика й лінгводидактика: здобутки й 
перспективи розвитку» 

м. Одеса,  
вул. Старопортофранківська, 26 
тел.: (048) 715-56-78 

25 квітня 
1400 

Урочисте засідання ученої ради, присвячене 150-річчю від дня 
народження академіка В.І. Вернадського 

м. Одеса,  
вул. Старопортофранківська, 26 
тел.: (048) 711-75-42 

м. П о л т а в а 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка 

18-19 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції 
академіка В.І. Вернадського» 

м. Полтава, 
вул. Остроградського, 2 
тел.: (0532) 56-03-19 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

22 квітня -  
24 травня 

 

65-а Наукова конференція професорів, викладачів, наукових 
працівників, аспірантів та студентів Полтавського 
національного технічного університету імені Ю. Кондратюка 

м. Полтава,  
пр. Першотравневий, 24 
тел. (05322) 2-98-75 

23 - 26 квітня Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна 
бібліотека: філософія, інновації, якість роботи» 

м. Харків, пл. Свободи, 4  
тел. (057) 707 52 86; 
пр. Першотравневий, 24 
тел. (0532) 50-06-21 

28 – 31 травня 
 

Міжнародна наукова конференція присвячена 150-річчю від 
дня народження академіка В.І. Вернадського «Вчення В.І. 
Вернадського і сучасність» 
 

м. Полтава,  
пр. Першотравневий, 24 
тел. (05322) 2-98-75 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

25-26 квітня 
 
 
 

ХХ Міжнародна науково-практична конференція молодих 
учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності 
суспільства» 
Посвідчення № 598 від 11.10.2012 р. 

м. Кременчук, вул. Першотравнева, 
20      
конференц-зал 
тел.: (05366) 36217 

м. Р і в н е 

Національний університет «Острозька академія» 

25 квітня І Всеукраїнська викладацько-студентська конференція 
«Сучасні дослідження когнітивної психології» 

м. Острог, вул. Семінарська, 2,  
тел.: (03654) 22949  

м.  С і м ф е р о п о л ь 



Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 

23-25 квітня Міжнародна конференція «В.І. Вернадський і глобальні 
проблеми сучасної цивілізації» 

м. Сімферополь,  
пр. академіка Вернадського, 4, 
тел.: 0652-63-75-72 

23-25 квітня Відкриття пам’ятника В.І. Вернадському м. Сімферополь,  
пр. академіка Вернадського, 4, 
тел.: 0652-54-50-36 

23-25 квітня Наукова конференція професорсько-викладацького складу, 
аспірантів і студентів Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського 

м. Сімферополь,  
пр. академіка Вернадського, 4, 
тел.: 0652-63-75-72 

23-25 квітня Ярмарок інноваційних технологій  м. Сімферополь,  
пр. академіка Вернадського, 4, 
тел.: 0652-54-50-36, 63-75-72 

23-24 квітня Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна 
гуманітарна освіта: теорія ноосфери В.І. Вернадського і 
інтеграція наук в контексті інформатизації світу» 

м. Севастополь,  
вул. Лізи Чайкіної, 80,  
тел.: 0692-93-03-52 

березень – 
квітень 

 

Всекримський  конкурс студентських і учнівських робіт 
«Забезпечення сталого розвитку АРК» 
 

м. Сімферополь,  
пр. академіка Вернадського, 4, 
тел.: 0652-63-75-72 

м.  С у м и 

Сумський державний університет 

24 - 26 квітня 
1000 – 1700 

 

Міжнародна НПК «Економічні проблеми сталого розвитку» 
присвячена  пам‘яті проф. О.Ф. Балацького 

м. Суми, вул. Р-Корсакова, 2,  
тел.: 0(542) 33-02-72 

25 квітня 
1400 - 1700 

 Науково-практичний семінар «Сучасні проблеми хімічної 
технології» 

м. Шостка,  
тел.: 0(5449) 6-21-06 

25-26 квітня 
1100 - 1400 

Семінар з опор і ущільнень відцентрових машин м. Суми,  
вул. Р-Корсакова, 2, ауд. М-110 
тел.: 0(542) 687-689 

26 квітня 
900 - 1500 

Конференція факультету електроніки та інформаційних 
технологій: "Фізика, електроніка та електротехніка"  

м. Суми, вул.  
Р-Корсакова, 2, ауд. ЕТ-314, 
тел. 0(542) 687-736 

28 квітня 
900 - 1600 

IV студентська конференція «Перший крок у науку» м. Суми, вул.  
Р-Корсакова, 2, ауд. ЕТ-314, 
тел. 095-090-28-82 

м.  Т е р н о п і л ь 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

23 квітня 
1500-1700 

Урочисте засідання Вченої ради ТНТУ. Відкриття фестивалю 
науки 

вул. Руська, 79,  
тел. (0352 524508) 

23-24 квітня 
1200-1500 

 

Виставка-форум  „Наука в ТНТУ.” 
Презентація результатів дослідження наукових шкіл ТНТУ 

вул. Руська, 56, ауд.58 
читальний зал бібліотеки  
тел. (0352 255798) 

24 квітня 
1000-1600 

ІІІ наукова конференція факультету комп’ютерно-
інформаційних систем та програмної інженерії “Інформаційні 
системи та технології ” 

вул. Руська, 79,  
тел.  
(0352 526111) 

24 квітня 
1000-1230 

Цикл лекцій “Горизонти науки” для слухачів Малої академії та 
школярів з одночасною трансляцією через сервер відео 
конференції університету 

вул. Руська, 56, ауд.58 
читальний зал бібліотеки  
тел. (0352 251946) 

25 квітня  
1000-1600 

ІІ наукова конференція механіко-технологічного факультету 
"Прогресивні матеріали та технології в машинобудуванні, 
будівництві та транспорті" 

вул. Руська, 79,  
тел. (0352 254584) 



25 квітня 
1000-1600 

 

ІII Наукова конференція факультету економіки і 
підприємницької діяльності “Теоретичні та прикладні аспекти 
розвитку економіки” 

вул. Білогірська, 10 
тел. (0352 523644) 

м.  У ж г о р о д 

Ужгородський національний університет 

25 квітня “День відкритих дверей” на факультетах. вул. Підгірна, 46 

23 квітня 
1400 

Науковий семінар “Новітні досягнення фізики 
напівпровідників.” 

вул. Волошина 54, 

23 квітня 
1400 -1500 

Виставка наукових праць членів кафедри угорської філології 
та наукових співробітників Центру гунгарології. 

вул. Університетська,1 4 

24 квітня 
1500 -1600 

Міжнародна наукова конференція  “Ювілейні гунгарологічні 
читання”. 

вул. Замкова,12 

25 квітня 
1300 -1400 

Презентація двухтомного словника “Угорських говорів 
Закарпаття”. 

вул. Замкова,12 

24-25 квітня Виставка наукових досягнень НДЛ ОПЕ. вул. Волошина, 32, 

24-25 квітня Рекламно-виставковий захід щодо ознайомлення і впровад-
ження у виробництво “Бальзаму Комендаря”. 

вул. Волошина, 32. 
 

23 квітня 
1000 

Виставка книжкових видань НДІ україністики 
 ім. М.Мольнара. 

вул. Університетська,14 

23 квітня 
1100 

Мольнарівські наукові читання: духовна культура українців 
Центральної та Південно-Східної Європи. 

вул. Університетська,14 

24 квітня 
1500 

Презентація книги Ю.Шевельова “Нарис української 
літературної мови та інші лінгвістичні студії (1947-1953)”, яка 
у Всеукраїнському рейтингу “Книга року 2012” стала 
переможцем у номінації “Обрії: спеціальна література” 

вул. Університетська,14 

Мукачівський державний університет 

23-25 квітня 
 

Виставка наукових та творчих досягнень викладачів та 
студентів Мукачівського державного університету  

м. Мукачево, пл. Федорова, 5, тел. 
(03131) 22100 

24 квітня 
1200 

 ХVІІІ науково-практична конференція викладачів, аспірантів, 
співробітників та студентів Мукачівського державного 
університету 

м. Мукачево,  
вул. Ужгородська, 26, 
тел. (03131) 31343 

25 квітня 
1400 

Урочисті збори з нагоди Дня науки, підведення підсумків 
наукової роботи за навчальний рік, відзначення кращих 
викладачів та студентів за досягнення у науково-дослідній 
роботі  

м. Мукачево,  
вул. Ужгородська, 26, 
тел. (03131) 31343 

м.  Х а р к і в 

Національний технічний університет «ХПІ» 

22-23 квітня 
1430 

Семінар «Сучасні напрямки розвитку маловідходній 
технології соди» 

каф. ХТНР, К та Е, 
технічний корпус,  
ауд. 22 
 

23 квітня  
1400 

Семінар-презентація «Рішення компанії CISCO для малого та 
серднього бізнесу» 

вечірній корпус, 
ауд. 24 

23 квітня 
1230 

Науковий семінар  
«Сучасні технології точного об’ємного штампування у 
машинобудуванні» 
«Сучасний стан та перспективи розвитку профілювання в 
Україні» 

кафедра ОМТ, 
тел. (057) 707-60-40 

23 квітня 
1600 

Семінар із впровадження сучасних САПР у наукові 
дослідження та навчальний процес 

корпус У-1, 
кафедра ТММ і САПР 



23 квітня 
1000 

Науково-практичний семінар магістрів за підсумками науково-
дослідної практики 

каф. технології пластмас, 
тел.: (057) 707-61-09 

23 квітня 
1200– 1400 

Науково-практичний семінар кафедри за темою «Менеджмент 
XXI сторіччя: проблеми та перспективи» 

каф. менеджменту,  
корпус У5,ауд. 401, 
тел.: (057) 707-65-39 

23 квітня 
10.25 – 1200 

Міжкафедральний науково-теоретичний семінар «Україна і 
світ», присвячений 150-річчю від дня народження академіка 
В.І.Вернадського. 

каф. соціології та політології, навч. 
корпус У1, ауд. 807, 
тел.: (057) 707-68-36 

23 квітня 
1200 

Науковий семінар «Сучасні проблеми впровадження 
інформаційних систем у сфері наукових досліджень» 

каф. економічного аналізу та 
обліку, корпус У1,ауд. 901, 
тел.: (057) 707-60-74 

23 квітня 
1200 

Круглий стіл «Методологічне і методичне забезпечення 
стратегічного управління маркетинговою діяльністю 
машинобудівного комплексу Харківського регіону» 

каф. ЕКММ, корпус У2,  
ауд. 601, 
тел.: (057) 707-65-53 

23 квітня 
1300-1400 

Семінар «Альтернативні види палива. Нові рішення та 
перспективи нафтопереробки» 

каф. ТП та ВМ, 
тел.: (057) 707-68-83 

24 квітня 
1000 

Науково-практичний семінар на тему «Біоенергетична 
установка утилізації комунальних органічних відходів» 

НТЦ «Екомаш»,  
м. Харків, вул.. Соколова, 3а. 
тел. (057) 703-35-30 

24 квітня 
1400 

 

Лекція-презентація для учнів середніх шкіл м. Харкова за 
спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні 
процеси та виробництва»  

кафедра АХТС та ЕКМ  
тел. (057)707-66-87  

24 квітня 
10.30 

Науковий семінар аспірантів та магістрантів «Сучасний стан 
та перспективи розвитку обробки металів тиском» 

кафедра ОМТ, 
тел. (057) 707-60-40 

24 квітня 
1430 

 

Студентська наукова конференція «Механіка та процеси 
управління», присвячена 150-річчю від дня народження 
академіка В.І.Вернадського. 

корпус У2, 
ауд. 302  

24 квітня 
1100-1300 

Круглий стіл «Ресурсозбереження при корозійному захисті 
підземних споруд в газовій промисловості та водопідготовці» 

каф. ТЕ, 
тел.: (057) 707-63-95 

24 квітня 
1030– 1200 

Семінар кафедри за участю викладачів, аспірантів та магістрів 
6 курсу за темою «Високотехнологічне підприємництво: 
світовий досвід та перспективи в Україні» 

каф. фінансів, 
навч. корпус У5, ауд. 207, 
тел.: (057) 707-61-61 

24 квітня 
1400 

Круглий стіл з проблем підготовки фахівців у галузі 
мехатроніки у вищій технічній школі України за участі 
керівників провідних підприємств машинобудівного 
комплексу Харківського регіону 

каф. інтегрованих технол. 
машинобудування ім. М.Ф.Семка,  
тел.: (057)706-41-43 

24 квітня, 
1400 

Круглий стіл «Континуальне лінійне програмування: основи 
теорії, впровадження» 

каф. КМЛ, 
корпус У2, ауд. 603 
 

24 квітня 
1300-1400 

Семінар «Перспективні технології галузі. Функціональні 
продукти харчування» 

каф. ТЖ та ПБ, 
тел.: (057) 707-63-64 

24 квітня  
1300-1400 

Семінар «Органічна хімія – погляд у майбутнє», присвячений 
150-річчю від дня народження академіка В.І.Вернадського. 

каф. ОХБ та МБ, 
тел.: (057) 707-66-21 

25 квітня 
1200 

Школа-семінар для керівників промислових підприємств 
Харкова «Інтеграція процесів 
 та енергозбереження» 

каф. ІТ та ПіА,  
м. Харків, вул. Фрунзе, 21 
тел. (057) 707-65-89 

25 квітня 
1500 

 

Лекція – презентація для студентів спеціальності 
«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та 
виробництва» по темі «Функціональні можливості 
мікроконтролерів фірми SIMENS та ОВЕН для створення 
інтегрованих АСУТП » 

кафедра АХТС та ЕКМ  
тел. (057)707-66-87 

25 квітня 
1500 

 

Науковий семінар кафедри інформатики та інтелектуальної 
власності 

адмін.-господарчий корпус, ауд. 
308  



25 квітня 
1430 

 

Круглий стіл «Сучасні швидкохідні колісні та гусеничні 
машини спеціального призначення» за участю науковців 
кафедри,  магістрантів, аспірантів, докторантів 

адмін.-господарчий корпус, 
кафедра КГМ ім. О.О.Морозова  

25 квітня 
1430 

Круглий стіл «Перспективи розвитку швидкісного 
електричного транспорту» за участю науковців кафедри, 
магістрантів, аспірантів, докторантів 

головний аудиторний корпус, 
кафедра електр. транспорту та 
тепловозобудування  

25 квітня 
1000 

Круглий стіл «Сучасне автомобіле- і тракторобудування. 
Світові тенденції, розробка перспективних транспортно-
тягових засобів» 

лабораторний корпус 
кафедра автомобіле і 
тракторобудування  

25 квітня 
1300 

Науковий семінар “Двигуни та енергетичні установки” лабораторний корпус 
кафедра ДВЗ  

25 квітня 
1000 

Студентська науково-практична конференція спеціальності 
«Фізичне виховання» 

вул. Артема, 50-а, 
кафедра фізичного виховання 

25 квітня 
1000 

Науково-практичний семінар викладачів та студентів кафедри 
4 курсу «Фазові процеси в гетерогенних полімерних системах» 

каф. технології пластмас, 
тел.: (057) 707-61-09 

24-25 квітня 
1000-1900 

IX Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми 
енергозбереження та шляхи їх вирішення», 
Засідання Комісії НАН України з промислових газових турбін 
і електроприводів 

каф. турбінобудування,  
зал засідань бібліотеки, 
тел.: (057) 707–63–11 

25 квітня 
1400- 1600 

Міжкафедральний науково-теоретичний семінар «Актуальні 
проблеми історії науки і техніки», присвячений 150-річчю від 
дня народження академіка В.І.Вернадського. 

каф. історії науки і техніки, навч. 
корпус У4, ауд. 52, 
тел.: (057) 707-65-03 

25 квітня 
1000 

Всеукраїнська науково-практична Internet-конференція 
«Актуальні проблеми управління економічним розвитком» 

каф. економічного аналізу та 
обліку, навч. корпус У1,  
ауд. 901, 
тел.: (057) 707-60-74 

25 квітня 
1300-1400 

Семінар  
«Фізико-хімічні основи в технології органічних речовин».  
 

каф. ОС і НТ, 
тел.: (057) 707-61-41 

25 квітня 
1300-1400 

Семінар «Новітні високоефективні методи синтезу матеріалів 
та покриттів з прогнозованим рівнем функціональних 
властивостей», присвячений 150-річчю від дня народження 
академіка В.І.Вернадського. 

каф. Ф та КХ, 
тел.: (057) 707-63-27 

25 квітня 
1300-1400 

Семінар «Перспективи видобування нафти та газу в Україні» каф. ДНГ та К,  
тел.: (057) 707-65-15 

Українська  інженерно-педагогічна  академія 

23-25 квітня Виставка наукових досягнень кафедр. м. Харків, 
вул.Університетська,16 
тел.: (057) 733-78-57 

24 квітня Науково-практична конференція науково-педагогічних 
працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії. 

м. Харків, 
вул.Університетська,16 
тел.: (057) 733-78-57 

25 квітня Зустріч студентів з провідними науковцями академії. м. Харків, 
вул.Університетська,16 
тел.: (057) 733-78-57 

Українська державна академія залізничного транспорту 

24 - 25 квітня 
1240 - 1500  

75-ї міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток 
наукової та інноваційної діяльності на транспорті»  

м. Харків, пл. Фейєрбаха, 7,  
тел.: (057)771-46-83 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

24 квітня 
1030  

 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
магістрантів, аспірантів, молодих учених «Внесок молодих 
учених у розвиток наукового потенціалу України» 

вул. Тимурівців, 3а 
тел.: (057) 738-77-88 



Харківський національний університет будівництва та архітектури (ХНУБА) 

17-20 квітня Всеукраїнська студентська олімпіада Водопостачання і 
водовідведення 

м. Харків, вул. Сумська, 40,  тел. 
(057) 700-0240 

20 квітня Круглий стіл “Популяризація досягнень української науки” м. Харків, вул. Сумська, 40,  
тел. (057) 700-0240, 

24-27 квітня другий тур Всеукраїнської олімпіади студентів “Технологія 
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” 

м. Харків, вул. Сумська, 40,  
тел. (057) 700-0240, 

Харківський національний економічний університет 

18-20 квітня Круглі столи та наукові семінари, присвячені Дню науки м. Харків  
пр. Леніна, 9-а 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

22 - 24 квітня 17-й Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та 
молодь у ХХІ сторіччі», в який входять 11 тематичних 
конференцій: 
 

м. Харків, пр. Леніна,14,  
тел. +38 (057) 7021–397  
тел./факс: +38 (057) 7021–515   
E-mail: innov@kture.kharkov.ua   

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 
24 квітня 

1400 
Семінар «Ноосферна освіта В.І. Вернадського» м. Харків, 

віл. Блюхера, 2 
тел.: (057) 717-10-36 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

24	  квітня 
1400 - 1600 

Науковий семінар з проблем фундаментальних досліджень  
«Моделювання рецептур харчових продуктів і блюд 
оздоровчої та лікувальної дії» 

 

м.Харків, вул. Клочківська, 333 
тел.: (057) 336-74-92; 
факс:(057) 337-85-35; 336-94-88 
E-mail: hduht@kharkov.com 

25	  квітня 
900 - 1630 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 
учених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми 
розвитку харчових виробництв, готельного, ресторанного 
господарств і торгівлі» 

м.Харків, вул. Клочківська, 333 
тел.: (057) 336-74-92; 
факс:(057) 337-85-35; 336-94-88 
E-mail: hduht@kharkov.com 

м. Х е р с о н 

Херсонська державна морська академія 

23 квітня 
1400 

 

Круглий стіл «Володимир Вернадський та глобальні проблеми 
сучасності». 

корпус 1, ауд. 306 
тел. (0552)-22-35-69 

24 квітня 
1300 

Презентація експедиційної діяльності лабораторії 
ресурсозберігаючих технологій. 

корпус 1, лабораторія 
ресурсо -зберігаючих технологій 
тел. (0552)-22-35-69 

25 квітня 
900-1600 

Книжково-тематична виставка з нагоди проведення  VІІ 
Всеукраїнського фестивалю науки, присвяченого 150-річчю 
від дня народження академіка В.І. Вернадського. 

корпус 1, хол 
тел. (0552)-22-35-69 

25 квітня 
1100 

Проведення підсумкового етапу конкурсу наукових 
досліджень серед курсантів ХДМА. Оголошення переможців. 

корпус 2, конференц зал 
тел. (0552)-22-35-69 

25 квітня 
26 квітня 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні 
тенденції навчання іноземної мови за професійним 
спрямуванням». 

корпус 1 
тел. (0552)-22-35-69 

Херсонський державний університет 



25-26 квітня V Всеукраїнська  студентська  науково-методична 
конференція  «Література української діаспори у світовому  
історико-культурному контексті» 

м. Херсон,  
вул. 40-річчя Жовтня, 27,  
тел.: (0552) 326-756 

25 квітня Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 
тенденції психологічного розвитку сім’ї» (заочна) 

м. Херсон,  
вул. 40-річчя Жовтня, 27,  
тел.: (0552) 326-760 

24 квітня 
 

 

Регіональний науково-практичний семінар  «Сучасні 
інтерактивні технології  при  викладанні дисциплін  музичного 
циклу  в школах естетичного виховання»  

м. Херсон,  
вул. 40-річчя Жовтня, 27,  
тел.:  (0552) 326-760 

25 квітня Регіональна науково-практична конференція, присвячена 135 – 
річчю від дня народження  Януша Корчака 

м. Херсон,  
вул. 40-річчя Жовтня, 27,  
тел.: (0552) 326-708 

22-26 квітня Презентація результатів досліджень науково-педагогічних 
працівників в межах діяльності науково-дослідних 
лабораторій університету 

м. Херсон,  
вул. 40-річчя Жовтня, 27,  
тел.: (0552) 326-708 

25 квітня Круглий стіл аспірантів і студентів з керівниками наукових 
шкіл   

м. Херсон,  
вул. 40-річчя Жовтня, 27,  
тел.: (0552) 326-708 

Херсонський національний технічний університет 

24 квітня,  
1000 

Всеукраїнський семінар 
«Теоретичні і прикладні аспекти удосконалення транспортних 
систем» 

м.Євпаторія,  
санаторій „Победа" 
тел.: (0552) 32-69-46 

м.  Х м е л ь н и ц ь к и й 

Хмельницький національний університет 

23-25 квітня 
 

41-  науково-технічна конференція 
професорсько-викладацького складу Хмельницького 
національного університету  за підсумками науково-дослідної 
роботи   
 

м. Хмельницький,  
вул. Інститутська, 11 
тел.: (0382) 72-55-88,  
(03822) 2-51-08 
e-mail: visnyk_khnu@rambler.ru 

25-26 квітня 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 
питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки 
майбутніх фахівців» 

м. Хмельницький,  
вул. Інститутська, 11 
тел.: (0382) 708-647 
e-mail: kafedrapip@ukr.net 

24 квітня Міжнародний науково-методичний семінар «Розвиток 
порівняльної професійної педагогіки у контексті 
глобалізаційних та інтеграційних процесів». 

м. Хмельницький,  
вул. Інститутська, 11 
е-mail: nauka@khnu.km.ua 

м.  Ч е р к а с и 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

23 квітня 
1300  

Науковий семінар «Життя та наукова спадщина 
В.І. Вернадського» 

м. Умань, вул. Садова, 2 
тел.5-05-42 

23 квітня 
1300 

Регіональний науково-методичний семінар "Динаміка 
становлення ринкових відносин в Україні" 

м. Умань, вул. Садова, 2 
тел.5-20-80 

24 квітня 
1300 

Регіональний науково-методичний семінар «Сучасна 
технологічна освіта: перспективи, проблеми, досвід» 

м. Умань, вул. Садова, 2 
тел.5-21-91 

24 квітня 
1300 

Науково-методичний семінар «Актуальні питання організації 
судової системи» 

м. Умань, вул. Садова, 2 
тел.5-20-80 

24 квітня  
1300 

Урочисте засідання фольклорного товариства імені Хр. 
Ящуржинського 

м. Умань, вул. Садова, 28 
тел. 3-05-88 

24 квітня 
1300 

Засідання круглого столу на тему: «В.Вернадський: життєпис. 
Обрані твори» 

м. Умань, вул. Садова, 28 
тел. 3-05-88 



24 квітня 
1300 

Регіональний науково-методичний семінар «Естетичні засади 
розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких 
дисциплін» 

м. Умань, вул. Садова, 28 
тел. 3-23-23 
 

24 квітня 
1300 

Наукова конференція «В.І. Вернадський – геніальний вчений, 
людина історичної доби» 

м. Умань, вул. Садова 2 
тел..5-90-84 

24 квітня 
1300 

Науково-методичний семінар «Наука. Освіта ХХІ століття» м. Умань, вул. Садова, 28 
тел.3-53-08 

24 квітня 
1200 

Звітна виставка  творчих робіт студентів та викладачів 
кафедри образотворчого мистецтва 

м. Умань, ул.. Радянська, 31,  
Державний історико-
архітектурний заповідник «Стара 
Умань» 
тел. 3-23-23 , 5-33-00 

24 квітня 
1300 

Науково-педагогічний форум «Креативний підхід до 
викладання дисциплін хореографічного циклу». 

м. Умань, вул. Садова, 28 
тел. 0678109298 
e-mail: kafedra_horeografii@ukr.net 

24 квітня 
1300 

Круглий стіл «Проблеми і перспективи вивчення іноземних 
мов» 

м. Умань, вул.Садова 2, 
тел. 4-04-93 

25 квітня 
12 00 

Виставка наукових досягнень викладачів та студентів 
університету 

м. Умань, вул. Садова 28,  
корп. 3 
тел.5-20-92 

25 квітня 
1300  

Урочисте засідання з нагоди 
 VІІ  Всеукраїнського фестивалю науки 

м. Умань, вул. Садова 28,  
корп. 3, актовий зал 
тел.5-20-92 

25 квітня  
1300  

Науково-методичний семінар «Проблеми розвитку нових 
інтегрованих структур в АПК» 

м. Умань,  вул. Садова, - 
тел.5-20-80 

м.  Ч е р н і г і в 

Чернігівський державний технологічний університет 

24 квітня  
1500 

 

Науково-практичний семінар: «Проблеми правового 
регулювання та застосування норм цивільного, господарського 
та процесуального законодавства» 

м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ, 
1а, корп. 8 
тел.: (0462) 72-40-77 

25 квітня Науково-практичний семінар «Шляхи та умови формування 
професійної компетенції фахівців соціальної сфери: соціальна 
робота – для сталого розвитку» 

м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ, 
1-а 
тел.: (0462) 72-40-76 

25 квітня 
1500 

 

Науково-практичний семінар: «Удосконалення механізму 
державного регулювання трудових відноси, як чинник 
стабілізації соціально-економічного становища в Україні» 

м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ, 
1а, корп. 8 
тел.: (0462) 72-40-76 

Чернігівський державний інститут економіки і управління 

22 квітня 
1000 

Виставка наукової літератури «Сучасна освіта і наука України 
на шляху осягнення ноосфери  В.І.Вернадського» 

м. Чернігів, вул. Стрілецька 1. 
тел.: (0462) 67-99-37 

23 квітня 
1400 

Спільне засідання Ради молодих вчених та Студентського 
наукового товариства з нагоди Дня науки: «Потенціал творчої 
молоді ВНЗ у вирішенні проблем розвитку транскордонного 
простору «Єврорегіону «Дніпро» 

м. Чернігів, вул. Стрілецька 1. 
тел.: (0462) 67-99-37 

25 квітня 
1415 

Урочисте засідання Вченої ради ЧДІЕУ з нагоди професійного 
свята науковців – Дня науки. Основне питання: «Наукові 
досягнення ЧДІЕУ, напрями підвищення результативності 
науково-дослідницької діяльності на основі інноваційних 
форм її організації» 

м. Чернігів, вул. Стрілецька 1. 
тел.: (0462) 67-99-37 

30 квітня 
1100 

Урочиста науково-практична конференція викладачів ЧДІЕУ, 
присвячена 150-річчю від дня народження В.І. Вернадського 
та з нагоди Дня науки. Нагородження переможців Конкурсу на 
кращу наукову роботу серед викладачів ЧДІЕУ. 

м. Чернігів, вул. Стрілецька 1. 
тел.: (0462) 67-99-37 



Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

23-25 квітня Виставка-конкурс студентських наукових робіт історико-
юридичного факультету 

ауд. 314 Гоголівського корпусу 
 

23 квітня Презентація монографії Бучина А.П. «Реидеологизация 
постсоциализма» 

кафедра філософії та соціології 
 

23-25 квітня Виставка праць викладачів кафедри права та методики 
викладання історико-правознавчих дисциплін 

ауд.301 Гоголівського корпусу 

23 квітня Виставка наукових робіт студентів природничо-географічного 
факультету 

рекреація природничо-
географічного факультету 

23 квітня Виставка наукових ресурсів гендерного центру ауд.301 Гоголівського корпусу 

23 квітня Стінгазета, присвячена 150-річчю від дня народження 
В.І.Вернадського 

історико-юридичний факультет, 
тел.: (04631)71978 

23 квітня Круглий стіл «Наукові дослідження та інтелектуальна 
власність» 

ауд.301 Гоголівського корпусу 

23 квітня Виставка наукових студентських робіт студентів філологічного 
факультету 

філологічний факультет,  
тел.: (04631)71977 

24 квітня Виставка кращих наукових робіт студентів 
з методики навчання історії та суспільних дисциплін 

ауд.301 Гоголівського корпусу 

24 квітня Виставка «Життєвий та творчий шлях В.І. Вернадського» навчально-методичний кабінет 
історико-юридичного факультету 

24 квітня Круглий стіл «Актуальні проблеми методики викладання 
суспільних дисциплін у вищій школі» 

ауд.301 Гоголівського корпусу 

24 квітня Круглий стіл «Наукові досягнення студентів  
ІІ-ІІІ курсів природничо-географічного факультету» 

ауд.407 
 

24 квітня «Один день в університеті» 
День відкритих дверей факультету іноземних мов для учнів 
шкіл, ліцеїв, гімназій 

факультет іноземних мов, тел. тел.: 
(04631)71982 
 

24 квітня Науково-практичний семінар «Професійна підготовка 
соціальних педагогів та соціальних працівників в умовах 
інтеграції України до європейського освітнього простору» 

кафедра соціальної педагогіки і 
соціальної роботи 
 

11-24 квітня Виставка наукових робіт студентів спеціальності «соціальна 
педагогіка» 

рекреація факультету психології та 
соціальної роботи 

24 квітня Круглі столи з проблем науково-експериментальної роботи 
міста в закладах освіти 

Ніжинський ліцей Ніжинської 
міської ради при НДУ ім. М.Гоголя 

25 квітня Виставка кращих наукових робіт студентів з правознавства ауд.301 Гоголівського корпусу 

25 квітня Лекція-презентація «Наукова спадщина академіка 
В.І.Вернадського» 

історико-юридичний факультет, 
тел.(04631)71978 

25 квітня Методологічний семінар «Постмодернізм як методологія 
гуманітарних наук» 

актовий зал нового корпусу 

25 квітня  Мініконкурс студентських індивідуальних навчально-
дослідних завдань (ІНДЗ) 

ауд.301 Гоголівського корпусу 

25-26 квітня Міжнародна науково-практична конференція «Особистість в 
сучасному світі: проблеми розвитку та допомоги» 

факультет психології та соціальної 
роботи 
тел.(04631)71969 

м.  Я л т а 

Республіканський вищий навчальний заклад  «Кримський гуманітарний університет» 

25-26 квітня Міжнародна науково-практична конференція «Історико-
культурне надбання Прічорномор’я: вивчення використання у 
гуманітарної освіті та туризму» 

м. Ялта, Севастопольська, 2  
тел./факс: (0654) 32-30-13,  
32-21-14 

19-24 квітня Всеукраїнський науково-практичний семінар «Авторська 
школа академіка НАПН України Т.С. Яценко» 

м. Ялта, Севастопольська, 2  
тел./факс: (0654) 32-30-13e-mail: 
b.nataly@mail.ru 



19-27 квітня  Виставка наукових праць співробітників Центру глибинної 
психології РВНЗ КГУ і НАПН України за 2012 рік 

м. Ялта, Севастопольська, 2  
тел./факс: (0654)32-21-14  

20-24 травня Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 
теорії і практики дистанційної і електронної освіти» - 
спільно з ХПИ 

м. Ялта, Севастопольська, 2  
тел./факс: (0654) 32-30-13 
e-mail: larinarr@inbox.ru 

 
 

 
Заходи Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації 

 
Дата і час  Назва заходу Місце проведення 

 

м.  К и ї в 

Державна науково-технічна бібліотека 

23 квітня 
13:00-14:00 

Презентація бібліографічних видань ДНТБ України : 
-«Розвиток інноваційної діяльності в Україні: національний і 
регіональний аспекти» 
-«Інтелектуальна власність та інноваційний розвиток держави» 

м. Київ, вул. Горького, 180, 
поверх 2 
тел.: (044)529-42-04 

23-25 квітня 
09:00-18:00 

День відкритих дверей для студентів та молоді (безкоштовний запис 
до бібліотеки, екскурсії по бібліотеці, ознайомлення з виставками та 
електронними  ресурсами бібліотеки) 

м. Київ, вул. Горького, 180, 
поверх 2 
тел.: (044)529-42-04 

23-30 квітня 
09:00-18:00 

Виставка науково-технічної літератури «Нанотехнології. Наука і 
виробництво» 

м. Київ, вул. Горького, 180, 
поверх 2 
тел.: (044)529-42-04 

Національний антарктичний науковий центр 

23 квітня 
15:40-17:00 

Відкрита лекція-презентація «Здобутки України в Антарктиці за часів 
незалежності» 

м. Київ,  
пр. Акад. Глушкова, 90, 
ауд. 306 
тел.: 067 7599067 

23 квітня 
 

Семінар-презентація «Біологічні морські дослідження в Антарктиці» м. Харків, Майдан Свободи, 4 
тел.: 050 6616554 

 
24 квітня 

Лекція-презентація для школярів «20-річчя діяльності України в 
Антарктиці» 

вул. Межова, 22 
тел.: 067 2381931 

24 квітня Лекція-презентація  «Здобутки України в Антарктиці – до 20-річчя 
діяльності НАНЦ 

м. Київ,  
пр. Космонавта Комарова, 1 
тел.: 067 2093670 

24 квітня Лекція-презентація «Біомедична технологія обстеження антарктичних 
зимівників» 

м. Київ,  
пр. Космонавта Комарова, 1 
корп.3 ауд.421 
тел.: 050 3344558 

Український науковий центр розвитку інформаційних технологій 

24 квітня 
10:00-13:00 

Круглий стіл на тему: Українська інтегрована система трансферу 
технологій: перспективи та напрями подальшого розвитку» 

м.Київ, вул.Горького, 180 
тел.: 5282355 

Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи 

24 квітня Круглий стіл «Організація наукової та науково-технічної експертизи в 
Україні. Проблеми і перспективи» 

м. Київ, 
вул. Горького, 180 

Державний фонд фундаментальних досліджень 

25 квітня 
11:00-13:00 

Круглий стіл: «Пілотний проект проблемної ключової лабораторії 
молекулярної і клітинної біології: підсумки і перспективи 

Держінформнауки, к.312 
тел.: 246-3930 

25 квітня Семінар – презентація переможців спільного конкурсу ДФФД і JSPS Держінформнауки, к.312 



15:00-17:00 (Японія) тел.: 246-3927 

м.  Л у ц ь к 

Волинський державний науковий та інформаційний центр 

23 квітня 
13:30 

Науково-практичний семінар «Особливості  патентування засобів 
психофізіологічної діагностики» 

Кафедра психології  
(0332) 285098 

24 квітня 
10:00 

 

Виставка-презентація технологічних розробок наукового сектору ВНЗ 
та інших наукових установ Волині 

Виставковий зал Волинської  
облдержадміністрації 
(0332) 285098 

25 квітня 
13:00 

Науково-практичний семінар «Роль інформаційних джерел в 
інноваційному розвитку регіону» 

Читальний зал  бібліотеки 
СНУ ім. Лесі Українки 
(0332) 285098 

м.  Л ь в і в 

Львівський ЦНІІ 

24 квітня 
11:00 

Круглий стіл  
«Громадсько-державне партнерство як інструмент реалізації програми 
інноваційного розвитку Львівщини» 

м. Львів 
пр. В. Чорновола, 57 
тел.: 252-34-01 

24 квітня 
10:30-16:00 

День відкритих дверей у Науково-навчальному центрі 
«Наноелектроніка та нанотехнології» 

м. Київ, 
вул. Політехнічна, 33 
тел.: 482-05-11 

м.  М и к о л а ї в 

Миколаївська астрономічна обсерваторія 

25 квітня 
21:00-23:00 

Спостереження часткового місячного затемнення та інших 
астрономічних явищ у телескопи 

м. Миколаїв, 
вул. Обсерваторна 1 
тел.: 0512477014 

м.  Х м е л ь н и ц ь к и й  

Хмельницький державний центр науково-технічної і економічної інформації 

23 квітня Проведення Урочистих зборів працівників ХмЦНІІ до Дня науки Салон винаходів і нових 
технологій 

24 квітня Проведення круглого столу «День науки 2013 у Хмельницькому 
державному центрі науки, інновацій та інформатизації» 

Салон винаходів і нових 
технологій 

24 квітня Виставка: «Наукові досягнення Хмельниччини» у секціях: 
• «Періодичні та наукові видання за редакцією відділу 

оперативної поліграфії ХмЦНІІ» 
• «Кращі інноваційні проекти, патенти та винаходи» науковців і 

винахідників Хмельницької області». 
• «Кращі зразки та макети науковців і винахідників 

Хмельницької області» 

Салон винаходів і нових 
технологій 
 

25 квітня Проведення «Обласного конкурсу науково-дослідних робіт» Салон винаходів і нових 
технологій 

м.  Ч е р к а с и 

Черкаський державний центр науки, інновацій та інформатизації 

23 квітня 
11:00 

Презентація колективної монографії науковців ЦНІІ спільно з 
вченими Черкаського обласного інституту післядипломної освіти 
педагогічних працівників і Уманського державного педагогічного 
університету ім..П.Тичини 

м.Черкаси,  
бул. Шевченка, 205 
тел.: 45-35-67 

24 квітня Круглий стіл «Науково-інноваційні розробки Черкащини» м.Черкаси,  



14:00 бул. Шевченка, 205 
тел.: 36-08-18 

25 квітня 
11:00 

Науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні технології в 
організаційному менеджменті» 

м.Черкаси,  
бул. Шевченка, 205 
тел.: 45-35-67 

 
 
 

Установи Національного центру «Мала академія наук України» 
 

 
Дата 

проведення 
Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 

23 квітня Семінар-практикум для учнів-членів МАН України 
«Можливості  сучасних цифрових лабораторій для 
організації дослідницької діяльності»  

м. Київ, 
Пуща-Водиця, вул. Юнкерова, 16, 
оздоровчий табір 
«Лідер», Актовий зал 

23 квітня Круглий стіл для науково-педагогічних працівників 
МАН України «Інноваційні методи організації 
навчально-дослідницької діяльності учнів-членів МАН 
України» 

м. Київ, 
Пуща-Водиця, вул. Юнкерова, 16, 
оздоровчий табір 
«Лідер», Актовий зал 

23 квітня Науково-популярна лекція «Наноматеріали та 
нанотехнології – основа науково-технічної революції  
ХХІ століття» 

м. Київ, 
Пуща-Водиця, вул. Юнкерова, 16, 
оздоровчий табір 
«Лідер», Актовий зал 

23 квітня Семінар-практикум для науково-педагогічних 
працівників МАН України «Формування інноваційної 
культури педагога та учня МАН України» 

м. Київ, 
Пуща-Водиця, вул. Юнкерова, 16, 
оздоровчий табір 
«Лідер», Актовий зал 

23 квітня Науково-пізнавальна подорож для учнівської молоді 
«Будівельний бум початку ХІХ століття»  

м. Київ 

23 квітня Виставки-експозиції: «Метеорити: міфи та 
факти»,«Прикладна мінералогія» 

м. Київ, 
Пуща-Водиця, вул. Юнкерова, 16, 
оздоровчий табір «Лідер» 

23 квітня Студентська конференція за участю учнів – членів 
МАН  

м. Київ,  
вул. Пирогова, 9 

23 квітня Участь у Всеукраїнській науково-практичній  
конференції «Драгоманівські читання»  

Національний педагогічний 
університет  ім. М.Драгоманова, м. 
Київ, вул. Пирогова, 9 

24 квітня Науково-пізнавальна подорож для учнівської молоді 
«Камені великого міста» 

м. Київ 

24 квітня Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України (відділення 
«Технічних наук») 

м. Київ, вул. Політехнічна, 35,  
НТУУ «КПІ», навчальний корпус 9 
(інженерно-фізичний факультет) 

24 квітня Круглий стіл «Краєзнавчо-дослідницька діяльність 
учнів-членів МАН» 

м. Боярка, вул. Жовтнева, 49 
Краєзнавчий музей 

24 квітня ІІ фестиваль науково-дослідницьких та проектних робіт 
вихованців Київської Малої академії наук «Технічний 
вернісаж»  

Державний Політехнічний музей 
при НТУУ «КПІ», Київ, проспект 
Перемоги, 37, корп. 6 

24 квітня Проведення Круглого столу  «Україна та ЄС» для 
членів відділень  економіки, філософії та 
суспільствознавства  

Інститут філософії НАН України, 
Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 

25 квітня Науково-пізнавальна подорож для учнівської молоді 
«Парки над Дніпром»  

м. Київ 



25 квітня Виставка-презентація науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України та зустрічі з відомими 
діячами науки і техніки 

м. Київ, проспект Перемоги, 37 
НТУУ «КПІ», навчальний корпу 1, 
Зал засідань Вченої ради 

25 квітня Нагородження переможців ІІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України (відділення «Технічних наук») 

м. Київ, проспект Перемоги, 37 
НТУУ «КПІ», корп. 1, 
зал засідань Вченої ради 

23–25 квітня Виставка-презентація науково-методичної літератури 
щодо організації дослідницької діяльності учнів-членів 
МАН України 

м. Київ, вул. Еспланадна, 20, НЦ 
«МАНУ» 

25 квітня Круглий стіл «Значення знань у формуванні стійкого 
світогляду молоді» 

м. Київ 
вул. Велика Васильківська, 57/3 

23-25 квітня Виставка досягнень учнів-членів Київської Малої 
академії наук  

Виставковий центр, м. Київ, 
проспект. Академіка Глушкова, 1 

25 квітня Наукові читання, присвячені 150-річчю з дня 
народження В.І. Вернадського 

Науково-технічна бібліотека НТУУ 
«КПІ», Київ, пр. Перемоги, 37 

25 квітня Круглий стіл «Чорнобильська аварія: біль та 
страждання України» 

Київський палац дітей та юнацтва, 
м. Київ, вул. Мазепи, 13 

м.  Д н і п р о п е т р о в с ь к 
23 квітня Лекція для школярів в рамках регіонального проекту 

«Електронна школа для обдарованої молоді» 
м. Дніпропетровськ, 
вул.. Свердлова, 70 

25 квітня Участь вихованців закладу в конференції  «Наукова 
весна» 

м. Дніпропетровськ, 
вул.. К.Маркса, 19 

м.  Ж и т о м и р 

23-24 квітня Учнівсько-студентська науково-практична конференція 
«МАН – флагман шкільної науки в Україні!»   

Житомирська область, 
Житомирський район, 
Новогуйвинська гімназія (вул. 9-ої 
П’ятирічки, буд. 10) 

м.  І в а н о – Ф р а н к і в с ь к  

22-26 квітня. 25 науково-технічна конференція учнівсько-
студентської молоді 

м. Івано-Франківськ,  
вул. Карпатська, 15 

м. Л у ц ь к 

23 квітня Наукова учнівська конференція «Юний науковець 
року» 

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

24 квітня Лекторій «Європейський центр ядерних досліджень: 
наука ХХІ століття» 

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

25 квітня «День Манівця» 
(звітна учнівська конференція ) 

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

м.  Л ь в і в 

23 квітня Відкрита лекція «Видатний український математик 
Володимир Левицький» (до 140-річчя від дня 
народження). 

 м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 
377, ЛНУ ім. І. Франка 

24 квітня Зустріч учнів обласної МАН з науковцями Інституту 
народознавства НАН України. Лекція. 

м. Львів, пр. Свободи, 15 

24 квітня День відкритих дверей в Інституті прикладних проблем 
механіки і математики ім. Я. Підстригача НАН 
України. Лекція на тему: «Історія виникнення, основні 
напрямки наукових досліджень інстиуту та їх 
застосування у задачах практики». Виступи слухачів 
МАН з презентаціями своїх наукових робіт 

м. Львів 

24 квітня Зустріч з вченими наукових установ НАН України. 
Лекція. 

м. Львів, вул. Університетська, 1 



24 квітня День відкритих дверей у Фізико-механічному інституті 
ім. Г. В. Карпенка. Виступи провідних науковців. 
Виступи слухачів МАН з презентаціями своїх наукових 
робіт 

м. Львів, вул. Наукова, 5 
 

25 квітня Науково-практична конференція учнів обласної МАН 
за участю вчених НАН і МОН України. Презентація 
збірника «Пошуки і знахідки». 

м. Львів 

25 квітня Семінар на тему: «Екологічні проблеми Львівщини».  м. Львів 

м.  Р і в н е 

15-26 квітня Виступи учнів - членів МАН відділення історії, 
філософії та суспільних наук у радіо-передачах 
«Минувшина» Рівненського обласного радіо  

Рівненська державна 
телерадіокомпанія, м. Рівне, 20 а 

м.  С у м и 

23 квітня Міська конференція «Юний дослідник» для учнів 6-8 
класів, членів Охтирського наукового товариства учнів 
«Наукова зміна» 

м. Охтирка, вул. Леніна, 7 
Охтирський міський центр дитячої 
та юнацької творчості 

23 квітня Виставка науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
Сумського територіального відділення Малої академії 
наук України «Великі успіхи Малої академії» 

Сумський обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю, 
вул. Августовська, 14 а 

23-25 квітня Науково-популярний цикл лекцій «Великі математики 
Слобожанщини» на Сумському обласному телеканалі 

Сумська обласна державна 
телерадіокомпанія,  
вул. Петропавлівська, 125 

23 квітня Педагогічні читання «Стратегія екологічного 
виховання учнівської молоді в умовах реформування 
освіти України» 

Сумський обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю, 
вул. Августовська, 14 а 

23 квітня Обласна учнівська конференція «Борис Грінченко – 
видатний український вчений-мовознавець» 

Сумський обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю, 
вул. Августовська, 14 а 

24 квітня Обласна науково-практична конференція для слухачів 
І-ІІ року навчання Сумського територіального 
відділення МАН України «Перший крок в науку» 

Сумський обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю, 
вул. Августовська, 14 а 

24 квітня Лекторій для слухачів Сумського територіального 
відділення МАН України «Мега проекти в 
фундаментальній фізиці» 

Інститут прикладної фізики 
Національної академії наук України,  
вул. Петропавлівська, 58 

25 квітня Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді 
«Музейні скарби Сумщини: старовинні садиби» 

Українська академія банківської 
справи НБУ 

25 квітня Обласна учнівська науково-практична конференція 
«Наша праця й турбота тобі, Сумщино!» 

Сумський обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю, вул. 
Августовська, 14 а 

24 квітня Виставка-звіт науково-технічної творчості школярів 
«Світ відкриттів» 

Тернопільський національний 
технічний університет ім. І. Пулюя, 
вул. Руська, 56, Тернопіль, 46001 

24 квітня Конкурс науково- дослідницьких робіт учнів 6-8 класів Тернопільський національний 
технічний університет ім. І. Пулюя, 
вул. Руська, 56, Тернопіль, 46001 

м.  Х а р к і в 

25 квітня Обласна конференція старшокласників «Традиції і 
сучасне в культурі Слобожанщини» 

м. Харків, вул. Скрипника, 14 



м.  Х е р с о н 

23 квітня Учнівська науково-практична конференція «Охорона  
та відновлення багатства рослинного та тваринного 
світу дельти Дніпра» 

Херсонська гідробіологічна станція 
НАН України 

24 квітня Учнівська науково-практична конференція «Проблеми 
та перспективи розвитку альтернативної енергетики в 
Херсонській області» 

Херсонський національний 
технічний університет 

25 квітня Навчальна сесія очно-заочних шкіл Херсонської 
області  

Херсонський державний 
університет, Херсонський 
державний аграрний університет, 
Херсонський національний 
технічний університет 

25 квітня Зустріч вихованців, дійсних членів Херсонського 
територіального відділення МАН України з 
керівниками Херсонської області і м.Херсона 

Херсонська обласна державна 
адміністрація 

м.  Х м е л ь н и ц ь к и й 

23 квітня Лекторій для школярів «Особливості сучасних 
філологічних вчень» 

Нетішинський навчально-виховний 
комплекс Хмельницької області 

23 квітня Інтелектуальний науково-пізнавальний захід «Я люблю 
природу України» 

Голосківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ст. Летичівського району 
Хмельницької області 

25 квітня Круглий стіл за участю науковців та учнів «Крок у 
науку» 

Старокостянтинівський ліцей 
Хмельницької області 

25 квітня Лекторій «Історичними стежками Хмельниччини: 
пам’ятки історії, культури та мистецтва» 

Славутський ліцей-інтернат 
поглибленої підготовки у галузі 
науки Хмельницької області 

м.  Ч е р к а с и 

23 квітня 
 

Проведення ІІІ обласного Конкурсу юних літераторів  м.Черкаси, вул. Смілянська, 132 

24 квітня 
 

Проведення V обласного Конкурсу «Водний приз» м.Черкаси, вул. Смілянська, 132 

25 квітня  Відеоміст з актуальних питань організації науково-
дослідницької діяльності учнів між Черкаським 
обласний центром еколого-натуралістичної творчості, 
Малої академії наук учнівської молоді, Черкаським 
національним університетом та школами Кам’янського, 
Тальнівського, Черкаського районів   

м.Черкаси, вул. Смілянська, 132 

м.  Ч е р н і в ц і 

23-25 квітня Виставка науково-дослідницьких робіт переможців ІІ 
етапу 

м. Чернівці, вул.Сторожинецька,62 

24 квітня Засідання круглого столу «Мої перші кроки в науку» 
для слухачів Буковинської Малої академії наук 
учнівської молоді 

м. Чернівці, вул.Сторожинецька,62 

квітень-травень Постійно діюча виставка науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН «Вклад юних дослідників в розвиток 
науки Чернігово-Сіверського краю» 

Чернігівська МАН учнівської 
молоді м. Чернігів, вул. Щорса, 4а 

25 квітня Наукові читання, присвячені 150-річчю з дня 
народження В.І. Вернадського 

Науково-технічна бібліотека НТУУ 
«КПІ», Київ, пр. Перемоги, 37 

25 квітня Круглий стіл «Чорнобильська аварія: біль та 
страждання України» 

Київський палац дітей та юнацтва, 
м. Київ, вул. Мазепи, 13 

 
 



Установи Національної академії педагогічних наук України 
 
Дата 

проведення 
Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 

Інститут проблем виховання НАПН України 
21 квітня 

14:00 
Науково-практичний семінар «Підготовка 
старшокласників інтернатних закладів до 
життєдіяльності у сучасному суспільстві» 

м. Київ, 
вул. бул. Перова, 3,  
Школа-інтернат № 14, 
тел.: 542-33-57 

25 квітня 
14:00 

Круглий стіл «Формування соціальної ініціативності 
лідерів учнівського самоврядування» 

м. Київ, 
вул. Мазепи, 13, 
тел.: 280-92-91 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України 

22 квітня 
10:00 

Круглий стіл до року дитячої творчості в Україні 
«Гармонійний розвиток дітей як творчих особистостей 
через синтез мистецтв і наук» 

м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 9, 
тел. 440-35-48 

25 квітня 
11:00 

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

м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 9, 
тел. 440-35-48 

Інститут педагогіки НАПН України 

22 квітня 
11:00 

Круглий стіл, присвячений науково-методичній 
спадщині Волошиної Н.Й. 

м. Київ, 
вул. Артема, 52-д,  
тел.: 481-37-44 

Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України 

23 квітня 
10:00 

Фестиваль психологічної науки. Демонстрація досягнень у 
галузі психологічної теорії та практики (психодіагностики, 
консультаційної  психології, педагогічної психології, психології 
творчості, психологічної експертизи тощо) 

м. Київ, 
вул.  Паньківська, 2, 
тел.: 288-33-20 

23 квітня 
12:00 

Засідання клубу «Психологічний комфорт» м. Київ, вул.  Володимирська, 57, 
Будинок Вчителя 

23 квітня 
14:00 

Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога» 
 

м. Київ, вул.  Володимирська, 57, 
Будинок Вчителя 

23 квітня 
16:00 

Теоретико-методологічний семінар «Упорядкування та 
удосконалення категорій-но-поняттєвого апарату 
психологічної науки» 

м. Київ, вул.  Паньківська, 2, 
тел.: 288-33-20 

24 квітня 
10:00 

Методологічний семінар «Сучасні проблеми психології 
становлення обдарованої особистості» 

м. Київ, вул.  Паньківська, 2, 
тел.: 288-33-20 

24 квітня 
10:00 

Цикл лекцій на тему: «Синергетична парадигма як науковий 
світогляд, теоретико-методологічний підхід, засіб удосконалення 
експериментального та емпіричного інструментарію 
психологічної науки» 

м. Київ, вул.  Паньківська, 2, 
тел.: 288-33-20 

24 квітня 
11:00 

Круглий стіл «Уроки психологічної науки в школі. 
Задачі, проблеми, можливості» 

м. Київ, вул.  Паньківська, 2, 
тел.: 288-33-20 

25 квітня 
10:00 

Круглий стіл, присвячений Року творчості дитини  м. Київ, вул.  Паньківська, 2, 
тел.: 288-33-20 

25 квітня 
12:00 

Круглий стіл «Становлення і розвиток духовності 
особистості: проблеми і шляхи розв’язання» 

м. Київ, вул.  Паньківська, 2, 
тел.: 288-33-20 
 
 



Інститут професійно-технічної освіти НАПН України 

23 квітня 
11:00 

Науково-практичний семінар «Додаткові професійні 
навички – фактор підвищення професійної мобільності 
виробничого персоналу» 

м. Київ,  
Чапаєвське шосе, 98, 
тел. 252 72 80 

24 квітня 
11:00 

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

м. Київ, 
Чапаєвське шосе, 98, 
тел. 252 72 80 

24 квітня 
14:00 

Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Інноваційні методики професійної підготовки 
кваліфікованих робітників» 

м. Київ, 
Чапаєвське шосе, 98, 
тел. 252 72 80 

25 квітня 
11:00 

Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Проектування змісту професійної   освіти і навчання: 
теорія і практика» 

м. Київ, 
Чапаєвське шосе, 98, 
тел. 252 72 80 

25 квітня 
13:00 

Круглий стіл «Розвиток управлінської культури  
керівників професійно-технічних навчальних 
закладів» 

м. Київ, 
Чапаєвське шосе, 98, 
тел. 252 72 80 

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 

23 квітня 
11:00 

Круглий стіл «Проблема смислу в гуманітарному 
пізнанні та культурних практиках» 

м. Київ, 
вул.  Андріївська, 15, 
тел.: 425-24-08 

24 квітня 
11:00 

Міжінститутський семінар з медіапсихології та 
медіаосвіти (спільно з Інститутом журналістики КНУ 
ім. Тараса Шевченка) 

м. Київ, 
вул. Мельникова, 36/1, 
Інститут журналістики КНУ ім. 
Тараса Шевченка, 
тел.: 425-24-08 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України 

23 квітня 
11:00 

Семінар «Проблема наступності та взаємозв’язку в 
контексті надання допомоги дітям з порушеннями 
мовленнєвого розвитку» 

м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 9, 
тел.: 440-42-92 

23 квітня 
11:00 

Семінар «Розроблення та впровадження 
індивідуального освітнього плану з супроводу дитини з 
аутизмом у закладі освіти» 

м. Київ, 
бул. Перова, 1  
Спеціальна школа-інтернат №26,  
тел.: 440-42-92 

25 квітня 
 

Тренінг «Педагогічні технології розвитку дошкільників 
з порушеннями зору» 

м. Київ, 
вул. М. Берлинського, 9, 
тел.: 440-42-92 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

25 квітня 
12:00 

Науково-практичний семінар «Менеджмент наукової 
діяльності» 

м. Київ,  
вул. М.Берлинського, 9, 
тел.: 440-55-07,  467-05-12 

Інститут вищої освіти НАПН України 

25 квітня 
10:00 

Науково-методичний семінар для молодих учених 
«Європейські орієнтири для розвитку вищої освіти» 

м. Київ,  
вул. Бастіонна, 9 

м.  Д о н е ц ь к 

Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ» УМО» НАПН України   

24-25 квітня 
10:00 

Фестиваль педагогічних інновацій м. Донецьк, 
вул. Куйбишева, 31а,  
тел.: (062) 266-22-19 



м.  Л ь в і в  

Львівський НПЦ професійно-технічної освіти НАПН України 

24 квітня 
11:00 

Круглий стіл «Педагогічна наука і практика: стан та 
перспективи розвитку» 

м. Львів, вул. Кривоноса, 10 

м.  Т е р н о п і л ь 

Інститут обдарованої дитини НАПН України 

23-24 квітня Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Проектування розвитку та психолого-педагогічного 
супроводу обдарованої особистості» 

Тернопільська обл., 
м. Теребовля 
Теребовлянська гімназія-
спецшкола-інтернат 

 
 
 

Установи Національної академії правових наук України 
 

Дата 
проведення 

Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

23 квітня  
11:00 

Круглий стіл щодо обговорення проекту змін до закону 
України «Про наукову та науково-технічну діяльність» 
 

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

23 квітня  
 

Підготовка та розсилка наукової продукції НДІ 
інтелектуальної власності НАПрНУ в якості 
методологічної допомоги при викладанні курсів з 
інтелектуальної власності у провідних ВНЗ України. 
 

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

23-25 квітня  
Експозиція наукових видань НДІ інтелектуальної 
власності НАПрНУ 
 

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

23-25 квітня  

Висвітлення заходів, проведених НДІ ІВ НАПрНУ в 
рамках  Всеукраїнського фестивалю науки, у науково-
практичному журналі «Теорія і практика 
інтелектуальної власності» та на сайті НДІ 
інтелектуальної власності НАПрНУ 

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

24 квітня  
15:00 

Наукова дискусія з питань правого забезпечення 
трансферу технологій   

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

25 квітня  
15:00 

Підсумки обговорення проекту змін до книги 4 та глав 
75, 76 ЦК України 

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

25 квітня  
 

Оголошення результатів  конкурсу на кращу наукову 
роботу (статтю) 

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

25 квітня  
13:00-16:00 

Підсумок проведених НДІ інтелектуальної власності 
НАПрНУ заходів в рамках Всеукраїнського фестивалю 
науки 

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

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва 

24 квітня  Науковий семінар «Роль цивілістичної доктрини в м. Київ, вул. Раєвського, 23-а,  



законотворчому процесі» тел.: 2867098 

м.  З а п о р і ж ж я 

19-20 квітня  Конференція «Договірне регулювання суспільних 
відносин» 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, 
тел.: (061)2287633 

м.  Х а р к і в 

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку 

23 квітня  Лекція-презентація 
«Складні результати інтелектуальної діяльності як 
новий об’єкт у правовому полі України» 

м. Харків, вул. Чернишевська, 80 

24 квітня  Робоча нарада щодо розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності у наукових  
бюджетних установах   

м. Харків, вул. Чернишевська, 80 

25 квітня  Виставка наукових робіт співробітників Інституту м. Харків, вул. Чернишевська, 80 

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

25 квітня  «Круглий стіл» «Державна політика у сфері захисту 
прав потерпілих від кримінальних правопорушень» 
 

Харків, 
вул. Пушкінська, 49 
тел.: (057)7-156-208 

24 квітня  Засідання Ради молодих вчених НДІ ВПЗ імені 
академіка В.В. Сташиса НАПрН України  в рамках 
тематики проведення Сьомого Всеукраїнського 
фестивалю науки  
 

Харків, 
вул. Пушкінська, 49 
тел.: (057)7-156-208 

23-25 квітня  Тематична виставка наукових праць співробітників 
Інституту за темами фундаментальних і прикладних 
досліджень НДІ ВПЗ у рамках тематики проведення 
Сьомого Всеукраїнського фестивалю науки  
 

Харків, 
вул. Пушкінська, 49 
тел.: (057)7-156-208 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування 

квітень  Науково-практичний семінар «Удосконалення 
місцевого самоврядування в аспекті Конституційної 
реформи» 
 

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 нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова 

18 квітня 
10:00- 18:00 

Науково-практична конференція «Інноваційні 
технології в медицині» 

КиївЕкспоПлаза, 
вул.Салютна, 2-б 
тел.: 483-91-98 

25-26 квітня 
12:00 – 20:00 

Симпозіум і освітні курси «Современные возможности 
нейрохирургических технологий в нейроонкологии» 

Пансіонат «Совиньон», 
Южносанаторний провулок , 2  
тел.: 067 485 55 44  

Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова 



16 квітня  
10:00 – 14:00 

Семінар «Діагностика та хірургічне лікування 
дифузних та вогнищевих уражень печінки» в межах 
міжнародного конгресу «Впровадження сучасних 
досягнень медичної науки в практику охорони 
здоров’я» 

ВЦ «КиївЕкспоПлаза», 
вул.Салютна, 2 
тел.: 497-50-65, 408-59-88 
 

18-19 квітня 
 

Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Ангіологія і судинна хірургія сьогодні», 
присвячена пам’яті І.І.Сухарєва  

м.Київ, вул.Героїв Севастополя, 30 
тел.: 454-20-28, 408-22-88 

16-17 травня  
 

Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Актуальні проблеми клінічної хірургії» 

м.Київ, вул.Героїв Севастополя,30 
тел.: 497-50-65, 408-59-88 

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

23-25 квітня Виставка літературних джерел про новітні досягнення у 
фтизіатрії та пульмонології в Україні та світі 

м.Київ, 
вул.М.Амосова, 10 
тел.:275-04-02 

25 квітня  День відкритих дверей  м.Київ, 
вул.М.Амосова, 10 
тел.:275-27-00 

Інститут отоларингології ім.проф.О.С. Коломійченка 

17 квітня 
16:00 – 18:00 

Семінар «Сучасні технології в діагностиці та лікуванні 
алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів » 

КиївЕкспоПлаза, 
вул.Салютна, 2-б, конференц-зал  
тел.: 483-12-82 

Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 

23 квітня 
10:00 

Презентація ДУ «Науково-практичний Центр 
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії» для бажаючих 
ознайомитися з його роботою (будуть представлені 
відеоматеріали,стенд,публікації ) 

вул.Платона Майбороди,32, 
конференц-зал  
тел.: 483-32-17 

24 квітня 
9:00 

Круглий стіл «Актуальні питання ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії. 
На питання відповідає директор центра професор 
Щеглов В.І.  

вул.Платона Майбороди,32, 
конференц-зал  
тел.: 483-32-17 

25 квітня 
9:00 

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

вул.Платона Майбороди,32, 
конференц-зал  
тел.: 483-32-17 

Інститут патології хребта та суглобів ім.проф.М.І. Ситенка 

16-19 квітня Науково-практичний семінар «Сучасні методи 
лікування хворих з пухлинами опорно-рухової системи 
в інституті ім.проф. М.І.Ситенка» в рамках 
Міжнародного медичного форуму «Впровадження 
сучасних досягнень медичної науки в практику 
охорони здоров’я України» 

м.Київ, 
 ВЦ «КиївЕкспоПлаза», 
 тел.: (057)704-14-78,  
(044)526-92-89 

Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва 

16 квітня 
10:00-17:00 

Науково-практична конференція молодих вчених 
«Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки 
України»(в рамках Міжнародного медичного форуму 
«Інновації в медицині – здоров’я нації») 

ВЦ КиївЕкспоПлаза, 
вул.Салютна, 2-б 
конференц-зал  
тел.: 461-95-85 

16-19 квітня 
10:00-17:00 

Експозиція інституту в рамках виставки на 
Міжнародному медичному форумі «Інновації в 
медицині – здоров’я нації» 

ВЦ КиївЕкспоПлаза, 
вул.Салютна, 2-б 
конференц-зал  
тел.: 461-95-85 

23 квітня 
10:00 

Щорічні дні «відкритих дверей» для студентів ІІІ і ІV 
курсів Інституту новітніх технологій Національного 
авіаційного університету,лікарів-інтернів 

м. Київ, 
вул.Попудренка, 50 
тел.: 559-90-90 



Національного медичного університету МОЗ України  
23 квітня 

10:00 
Лекція: «Оцінка ризиків для здоров’я населення від 
забруднення атмосферного повітря» 

Державна екологічна академія 
післядипломної освіти та 
управління, 
м.Київ, вул.Урицького,35 
тел.: 559-34-15 

25 квітня 
10:00 – 13:00 

Семінар для молодих вчених установ НАМНУ з питань 
гігієни навколишнього середовища 

м. Київ, 
вул.Попудренка,50 
тел.: 559-14-66 

23 – 25 квітня 
10:00-13:00 

Майстер-класи для фахівців дослідних лабораторій 
СЕС та інших зацікавлених відомств з визначення 
показників якості води водо джерел та питної води 
згідно з новими ГОСТ і ДСанПін 

м. Київ, 
вул.Попудренка,50 
тел.: 559-25-81 

Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка 

25 квітня 
10:00-14:00 

Конференція молодих вчених «Актуальні питання 
фундаментальної  та клінічної ендокринології» 

м.Київ, вул.Вишгородська, 69 
тел.: 431-02-39 

Інститут фармакології та токсикології 

23 квітня 
15:00 -16:00 

Науково-популярна лекція «Сучасні вимоги до 
розробки та впровадження лікарських засобів»  
для студентів медичних, біологічних, фармацевтичних 
ВНЗ та молодих вчених медико-біологічних установ 

м. Київ, 
вул. Ежена Потьє, 14 
тел.:  4564256 

23 квітня 
16:00-16:30 

Екскурсія. Ознайомлення з основними відділами 
інституту 

м. Київ, 
вул. Ежена Потьє, 14 
тел.:  4564256 

Інститут нефрології 

23-24 квітня День відкритих дверей для студентів та лікарів-інтернів 
Національного медичного університету ім. 
О.О.Богомольця 

м. Київ, 
Обсерваторний пров., 3-а,  
тел. 486-54-03 

25 квітня 
13:00 

Засідання Вченої ради, присвячене фестивалю науки Лаб. корпус Інституту урології 
НАМНУ 
 

Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова 

16 квітня 
10:00-13:00 

Міжнародний медичний форум, 
Семінар «Досягнення в лікуванні та реабілітації хворих 
похилого віку» 

Київ, ВЦ “КиївЕкспоПлаза”, 
конференц-зал №7, 
тел.: 430-40-68 

18 квітня 
14:30-18:00 

Міжнародний медичний форум, 
Симпозіум «Якість життя і здоров’я людей похилого 
віку: сучасний вектор розвитку» 

Київ, ВЦ “КиївЕкспоПлаза”,  
конференц-зал №11, 
тел.: 430-40-68 

19 квітня 
10:00-14:00 

Міжнародний медичний форум, 
Симпозіум «Реабілітація пацієнтів похилого віку 
з болем в нижній частині спини» 

Київ, ВЦ “КиївЕкспоПлаза”,  
Конференц-зал №15, 
тел.: 430-40-68 
 

16-17 травня 
 

Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Актуальні проблеми геронтології та геріатрії: 
від теорії до практики», присвячена пам’яті акад. В.В. 
Фролькіса 

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

Інституту педіатрії, акушерства і гінекології 

16-19 квітня Виставка досягнень інституту та «круглий стіл» з 
актуальних проблем акушерства і гінекології в рамках 
Медичного форуму-2013 

м.Київ,  ВЦ «КиївЕкспоПлаза» 

22-24 квітня Виступ на телебаченні, присвячений  поведінковим телевізійний канал «1+1» 



розладам у дітей раннього віку 
23 квітня  Виступ на телебаченні з актуальних питань акушерства Перший національний канал, програма 

«Про головне»   
25 квітня 
 

День «відкритих дверей» та семінар, присвячених 
пренатальній та постнатальній діагностиці вроджених 
вад серця 

Відділення променевої діагностики 
та пренатальної кардіології 

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В. Громашевського 

23 квітня 
10:00-12:00 

День відкритих дверей для студентів та молодих 
вчених 

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

23 квітня   
12:00-13:00 

Круглий стіл на тему: «Сучасні аспекти гепатиту С: 
діагностика, лікування, профілактика» 

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

24 квітня 
10:00-11:00 

День відкритих дверей клініки інституту для студентів 
та молодих вчених  
 

м. Київ, вул. Галицька, 4 
тел.: 529 23 91 

25 квітня 
9:00 

Науково-практична конференція «Європейський день 
імунізації» 

м. Київ, вул. Сакса ганського, 6  
(Будинок кіно, Синій зал) 

26 квітня 
9:00 

Науково-практична конференція «Європейський день 
імунізації» 

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

Національний науковий центр радіаційної медицини 

23 квітня 
10:00 

Науковий семінар «Генетичні особливості радіаційно-
асоційованих онкологічних захворювань» 

м. Київ, вул. Мельникова, 53 
тел.: (044)483 71 98 

25 квітня 
10:00 

Круглий стіл «Медичні наслідки аварії на ЧАЕС» з а 
участю провідних фахівців Інституту клінічної 
радіології ННЦРМ 

м. Київ, пр. Перемоги, 119/121 
тел.: (044) 452 43 84  

Інститут ядерної медицини та променевої діагностики 

24 квітня 
12:00 

Круглий стіл  «Сучасна променева діагностика 
дифузних та вогнищевих захворювань печінки» 

м. Київ, вул. Платона Майбороди,32  
тел .: 489-00-94 

Інститут урології 

18-20 квітня 
 

Науково-практична конференція з міжнарод. участю 
«Досягнення та перспективи в онкоурології, пластичній 
та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів», 
присвячена 90-й річниці від дня народження хірурга – 
уролога, проф. В.С. Карпенка 

Президент-готель  
м. Київ,  
вул. Госпітальна, 12 
тел.: 257-43-19 
вул. Ю. Коцюбинського, 9-а 
тел.: 486-67-31 

19 квітня Проведення круглого столу «Сучасні методи 
діагностики та лікування урологічної патології» 
 

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

Інститут гематології та трансфузіології 

25 квітня  
10:30-13:30 

День відкритих дверей м. Київ,  
вул. М. Берлинського, 12 
тел.: 440-27-44 

Інститут генетичної та регенеративної медицини 

18 квітня Науково-практичний семінар «Сучасні аспекти 
діагностики та лікування спадкових тромбофілій в 
клінічній практиці» 

ВЦ 
«КиївЕкспоПлаза» 
м.Київ,  вул. Салютна, 2-б 
тел.: 205-48-13 

НІССХ ім.Амосова 

23 квітня 
9.00 – 10.00 

Проведення урочистих зборів співробітників інституту 
з нагоди Всеукраїнського  фестивалю науки 

м. Київ, вул. Амосова,6, 
тел.: 275-43-22 



  
23-25 квітня 
11.00 – 16.00 

 

Організація виставки наукових праць співробітників 
інституту 
 

м. Київ, вул. Амосова,6, 
тел.: 275-43-22 

24 квітня 
14.00 – 16.30 

Проведення науково-методичної конференції на тему 
«Перспективні напрямки медичної науки в галузі 
серцево-судинної хірургії» 

м. Київ, вул. Амосова,6, 
тел.: 275-43-22 

25 квітня 
14.00- 16.00 

 

Ознайомлення студентів НМУ і НТУУ «КПІ» з 
інноваційною діяльністю НІССХ ім. Амосова  
 

м. Київ, вул. Амосова,6, 
тел.: 275-43-22 

м.  Д о н е ц ь к 

Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака 

23 квітня 
9.00-16.00 

Науково-практична конференція молодих вчених віком 
до   35-ти років за тематикою серцево-судинної хірургії, 
пластичної та реконструктивної хірургії, а також 
регенераторної медицини. 

м. Донецьк,  
пр. Ленінський, 47 
тел.: (062) 387-50-27 

24 квітня   
 

Конкурс на найкращу наукову роботу серед 
співробітників закладу 

м. Донецьк,  
пр. Ленінський, 47 
тел.: (062) 313-11-22 

25 квітня  
09.00-12.00 
 

Круглий стіл, присвячений питанням інтелектуальної 
власності, визначенню найкращих винаходів за  
2012 рік. 

м. Донецьк,  
пр. Ленінський, 47 
тел.: (062) 387-50-27 

м.  Л ь в і в 

Інститут спадкової патології 

23 - 25 квітня 
 

Виступи на телебаченні 
- «Медико-генетичне консультування населення та 
заходи по профілактиці вроджених вад розвитку» 
- «Спадкові та вроджені хвороби у дітей. Діагностика 
та лікування» 

Телебачення, регіональний  
канал «12»  
 

24 - 25 квітня 
 

День відкритих дверей 
- Майстер-клас «УЗД вагітних з патологією плоду» 
- Майстер-клас «Пренатальна діагностика вродженої та 
спадкової патології»  
- Майстер-клас «Молекулярно-генетичні маркери 
хромосомної патології у вагітних» 

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

Інститут патології крові та трансфузійної медицини 

23 квітня Конференція молодих учених 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 

24 квітня 
10:00-15:00 

День відкритих дверей 
У рамках заходу будуть висвітленні питання історії 
інституту, досягнення видатного вченого-офтальмолога 
академіка Володимира Петровича Філатова, сьогоденні  
та перспективні напрямки. В конференц-залі буде 
презентуватися фільм «Місто прозріння» 

м.Одеса ,  
Французький бульвар, 49/51 , музей 
Філатова  
тел.: 63-42-04 

м.  Х а р к і в 



Інститут патології хребта та суглобів ім.проф.М.І. Ситенка 

18 квітня 
9:30 

День ортопеда-травматолога, конференція 
Харківського обласного  осередку Української асоціації 
ортопедів-травматологів  

м. Харків, Харківська обласна 
травматологічна лікарня, Салтівське 
шоссе,корп.В 
тел.: (057) 704-14-78 

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків 

10  квітня 
 

Науковий симпозіум 
«Проблемні питання діагностики та лікування 
системних захворювань сполучної тканини у дітей» 

ІОЗДП НАМН 
тел.: 62-80-03 
 

24 квітня Науково-практична конференція молодих вчених 
«Внесок молодих вчених у розвиток перспективних 
напрямків педіатрії, шкільної та підліткової медицини» 

ІОЗДП НАМН 
тел.: 62-60-12 

23-25 
квітня 

Проведення круглих столів: 
- «Актуальні питання охорони здоров’я дітей та 
підлітків» 
- Міжгалузева співпраця у забезпеченні 
здоров’язберігаючого простору у навчальному закладі» 

Харківське обласне телебачення 
 
 
Форум на базі харківської гімназії 
№ 169, тел.: 62-91-04 

Інститут мікробіології та імунологіїім. І.І. Мечникова 

23 травня 
09.00- 17.00 

День відкритих дверей м. Харків,  
вул. Пушкінська, 14-16 

25 травня 
13.00- 14.30 

Семінар «Сучасні принципи  активної профілактики 
інфекційних захворювань» 

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 14-16 

25 травня 
14.30-16.00 

Семінар «Біоелектрохімічні методи швидкого 
виявлення збудників різних інфекційних захворювань 
та визначення рівня специфічного імунітету проти них» 

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 14-16 

Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва 

23 квітня, 
14:00 

Урочиста Вчена рада, присвячена 120-річчю з дня 
народження вченого  
і організатора медичної рентгенології 
Г.І. Хармандар’яна 

м. Харків, вул. Пушкінська, 82 
тел.: (057) 704-10-65 

24 квітня 
10:00–15:00 

Гаряча лінія з актуальних питань медичної радіології та 
онкології за телефоном (057) 704-10-65 
 

м. Харків, вул. Пушкінська, 82 
тел.: (057) 704-10-65 

25 квітня 
10:00–14:00 

День відкритих дверей  
 

м. Харків, вул. Пушкінська, 82 
тел.: (057) 704-10-65 

Інститут дерматологіії та венерології 

23-25 квітня Виступ на обласному телебаченні з проблеми  
 профілактики інфекцій, що передаютьтся статевим 
шляхом 

7 Канал 

23-25 квітня Внутрішньоінститутська конференція 
«Ліпосомальні антибіотики та антимікотики» 

м. Харків,  
вул. Чернишевська, 7/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Установи Національної академії аграрних наук України 
 

Дата 
проведення 

Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 

Інститут землеробства НААН 

16травня День науки. Презентація експозиції «Досягнення 
аграрної науки у сфері землеробства – розв’язання 
актуальних проблем продовольчої безпеки держави» 

c. Чабани Києво- Святошинського 
району Київської обл.,  
тел. (044)5262327, 
т/ф  (044)5261107 
E-mail: zemledel@mail.ru 

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека 

23-25 квітня Тематична виставка «Наукові засади розвитку 
агропромислового виробництва України в сучасних 
умовах» 

вул. Героїв Оборони, 10, 
т./ф. 526-05-09,  
dnsgb_uaan@ukr.net  

23-25 квітня Спеціальна виставка «Енциклопедичні видання та 
словники з «Фонду видань випущених у ХІХ ст. ННСГБ 
НААН», включеного до державного реєстру наукових 
об’єктів, що становлять національне надбання України 

вул. Героїв Оборони, 10, 
т./ф. 526-05-09,  
dnsgb_uaan@ukr.net 

26 квітня VIII Всеукраїнська конференція молодих вчених та 
спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в 
Україні», присвячена 150-річчю з дня народження 
В.І. Вернадського 

вул. Героїв Оборони, 10, 
т./ф. 526-05-09,  
dnsgb_uaan@ukr.net 

Інститут садівництва НААН 

квітень  - 
травень 

Семінар “Створення інтенсивних насаджень та догляд 
за ними” 

Київська обл., Києво-
Святошинський  р-н, с. Новосілки 
Факс: 526-65-49; 
e-maіl: іh@uaas.relc.com 

Інститут захисту рослин НААН 

 
23 квітня  

Наукові доповіді на тему  «Українець, який змінив 
світогляд землян» , присвячені 150-річчя від дня 
народження В.І.Вернадського 

м. Київ, вул. Васильківська, 33 
факс: 257-21-85;  
e-maіl: plant_prot@ukr.net 

23 квітня  Презентація колекції корисних і шкідливих комах  
 

м. Київ, вул. Васильківська, 33 
факс: 257-21-85;  
e-maіl: plant_prot@ukr.net 

16 травня – Презентація експонатів про досягнення вітчизняної та 
світової науки:  
- Українці в світовій науці; 
- Самі незвичайні винаходи жінок 

м. Київ, вул. Васильківська, 33 
факс: 257-21-85;  
e-maіl: plant_prot@ukr.net 

Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла НААН 

25 квітня 
13:00 

День «відкритих дверей» для учнів середніх шкіл м. 
Миронівка  та Центральненської загальноосвітньої 
школи 

с. Центральне Миронівського 
району Київської області 
тел.: 045-74-74-135 

Інститут рибного господарства НААН 

23-25 квітня Тематична виставка «Наукові і практичні досягнення 
українських вчених в розвитку рибного господарства 
України» 

м.Київ, вул.Обухівська 135, 
бібліотека 
тел:  424-91-81 

Інститут картоплярства НААН 

23-25 квітня  Науково-популярна виставка «Сучасне картоплярство» Київська обл., Бородянський р-н, 



смт Немішаєве, вул. Чкалова, 22 
факс (04577) 4-15-33; e-maіl:  
uprі@vіstі.com 

25 квітня 
11:00-14:00 

День відкритих дверей в ІК для школярів та студентів Київська обл., Бородянський р-н, 
смт Немішаєве, вул. Чкалова, 22 
факс (04577) 4-15-33; e-maіl:  
uprі@vіstі.com 

25 квітня 
12:00 

Відкрита вікторина «Подорож в світ картоплі» Київська обл., Бородянський р-н, 
смт Немішаєве, вул. Чкалова, 22 
факс (04577) 4-15-33; e-maіl:  
uprі@vіstі.com 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

23 квітня Проведення круглого столу з питань соціально-
економічних засад розвитку сільських територій 

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 
тел: 258-43-21 

25 квітня Проведення круглого столу з питань проблем розвитку 
агрохолдингів в Україні 

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 
тел: 258-43-21 

22-26 квітня Виступи перед студентами Київських вищих 
навчальних закладів «Аграрна економічна наука чекає 
на тебе» 

м. Київ,  
вул. Героїв Оборони, 10,  
тел: 258-43-21 
вул. Г.Сковороди, 2, тел.: 417-84-61 
(Києво-Могилянська академія), 
вул. Львівська, 23, тел.: 409-27-62 
(Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 
«Україна»),  
Київська обл., м. Ірпінь, смт. Буча, 
вул. Артема, 14, тел.: (04597) 49770 
(Український гуманітарний 
інститут) 

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" 

24 квітня Конкурс наукових робіт з питань механізації та 
електрифікації сільського господарства 

смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11 
тел.: (045)7131100 

23 квітня Всеукраїнський круглий стіл «Процеси та обладнання 
для тваринництва» 
«Автоматизація керування робочими процесами і 
машинами» 

смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11 
тел.: (045)7131100 

Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла НААН 

24 квітня 
10:00 

„Круглий стіл ” за участю викладачів і студентів 
Білоцерківського національного  
аграрного університету 

с. Центральне Миронівського 
району Київської області 
045-74-74-135 

м.  В і н н и ц я 

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 

23 квітня Виступ на обласному телебаченні:  
«Інноваційні розробки Інституту кормів та сільського 
господарства Поділля НААН для  аграрного  
виробництва Подільського краю» 

Вінницьке обласна 
телерадіокомпанія 
тел.: 0432 464016 

 
24 квітня 

Лекція: « Місце вітчизняної аграрної науки у житті 
суспільства»   

м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 
тел.: 0432 46 40 16 

 
25 квітня 

День «відкритих дверей»  
для магістрів Вінницького національного  аграрного 
університету    

м. Вінниця, проспект Юності, 16 
тел.: 043 46 40 16 



м.  Ж и т о м и р 

Інститут сільського господарства Полісся НААН 

квітень  Видання збірника наукових праць «Агропромислове 
виробництво Полісся» 

м. Житомир, Київське шосе, 131 
т. (0412)-42-92-31 
факс (0412) 42-92-24 
e-maіl: isgpo_zt@ukr.net   

березень-квітень  Тематична виставка «Інновації аграрної  науки в 
забезпеченні агропромислового виробництва» 
 

м. Житомир, Київське шосе, 131 
т. (0412)-42-92-31 
факс (0412) 42-92-24 
e-maіl: isgpo_zt@ukr.net   

м.  З а п о р і ж ж я 

Інститут олійних культур НААН 

22-23 квітня Конкурс матеріалів доповідей молодих науковців 
інституту олійних культур за результатами 
Міжнародної наукової конференції молодих вчених 
«Сучасні досягнення в генетиці, селекції і технології 
вирощування олійних культур» 

Запорізька обл., Запорізький р-н,  
с. Сонячне, вул. Інститутська, 1 
факс (061) 223-99-50;  
e-maіl: imkua@mail.ru 
 

м.  Л ь в і в 

Інститут біології тварин НААН 

23 квітня 
 
 
 

Круглий стіл «Афлотоксикози тварин та методи 
боротьби з ними» 

м. Львів, вул. В.Стуса, 38 
тел. (032) 270-23-89; e-maіl: 
inenbiol@mail.lviv.ua 
 

квітень- травень 
 

Виступи науковців інституту з тематики  впровадження 
інноваційних розробок інституту біології тварин НААН 
у галузях тваринництва 

Львівське телебачення 

м.  О д е с а 

Інженерно-технологічний інститут „Біотехніка” НААН України 

24-25 квітня  
10:00-13:00 

День відкритих дверей. Виставка „Інноваційна 
діяльність ІТІ «Біотехніка» НААН в біологічному 
захисті рослин” 

Одеська обл., Біляївський р-н,  
смт. Хлібодарське,  
вул. Маяцька дорога, 26 
тел/факс: (048)750-82-45 

23-24 квітня  Участь у виданні збірника «Наука в Південному регіоні 
України: (важливі досягнення наукових установ 
Південного регіону України в галузі фундаментальних, 
прикладних досліджень та інноваційної діяльності за 
2012 рік)» 

Одеська обл., Біляївський р-н,  
смт. Хлібодарське,  
вул. Маяцька дорога, 26 
тел/факс: (048)750-82-45 

Національний науковий центр “Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова 

23 квітня Семінар «Інноваційні технології у виноградарстві» м. Одеса, смт. Таїрове,  
вул. 40-річчя Перемоги, 27 
тел. +38(048)769-05-44, 
факс: +38(048)740-36-76 
е-mail: iviv@te.net.ua 
iviv_nnc@ukr.net  

23 квітня Екскурсія по Національному науковому центрі 
“Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова” 
для студентів ОДАУ 

м. Одеса, смт. Таїрове,  
вул. 40-річчя Перемоги, 27 
тел. +38(048)769-05-44, 
факс: +38(048)740-36-76 



е-mail: iviv@te.net.ua 
iviv_nnc@ukr.net  

23 квітня Дегустація «Сучасні технології виробництва сухих вин 
із сортів винограду селекції «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» для 
студентів ОДАУ 

м. Одеса, смт. Таїрове,  
вул. 40-річчя Перемоги, 27 
тел. +38(048)769-05-44, 
факс: +38(048)740-36-76 
е-mail: iviv@te.net.ua 
iviv_nnc@ukr.net  

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

25 квітня  
10:00 

Конкурс доповідей молодих вчених Селекційно-
генетичного інституту – НЦНС за темою «Корифеї 
аграрної науки в історії Селекційно-генетичного 
інституту та його підрозділів» 

м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3, 
факс (0482) 39-52-89;  
e-maіl: sgі-uaan@ukr.net  

м.  П о л т а в а 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН 

25 квітня  
10:00 

Проведення Дня науково-технічної інформації: 
«Історичні аспекти аграрної науки та її сьогодення» 

м. Полтава,  
вул. Шведська Могила, 1 
тел.: 52-74-24 

м.  Р і в н е 

Інститут сільського господарства Західного Полісся 

квітень 
  

Фотовиставка «Аграрна наука:минуле, сьогодення і 
майбутнє» 

Рівненська область, с. Шубків, 
вул.Рівненська, 5 

м.  С и м ф е р о п о л ь 

Інститут сільського господарства Криму НААН 

24 квітня 
 

 

Круглий стіл на тему: Наукові  розробки відділу 
інтенсивного садівництва для промислового 
садівництва 

Сімферопольський р-н, с. Маленьке;     
e-maіl: creamsad@ukr.net 
тел.: 0505018092 

м.  С у м и 

Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН 

23 квітня Круглий стіл «Історія формування наукової справи в 
Сумській області» 

Сумська обл., Сумський р-н,  
с. Сад, вул. Зелена, 1, т. 0951310931 
факс (0542)65-24-05, 65-24-08;  
e-maіl: agronauka@gmail.com 

м.  Х а р к і в 

Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН 

22 квітня 
 

Виставка «Наукові досягнення  аграрної науки» 
 

м. Харків, просп. Дзюби, 2-а 
факс: (057) 376-38-51, 
e-maіl: nti@fatoіl-Kharkov.com 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» 

23 квітня 
10:00 

Круглий стіл «Професор М.К. Крупський – ініціатор 
нових наукових напрямів у ґрунтознавстві та агрохімії 
(до 110-річчя від дня народження)» 

м. Харків, вул. Чайковського,  
тел.: 057-7041669 

Інститут овочівництва і баштанництва НААН 

23 квітня  Семінар на тему: „Інноваційні розробки Інституту Харківська обл., Харківський р-н, п/в 



овочівництва і баштанництва та їх впровадження у 
виробництво” 

Селекційне, вул. Інститутська, 1 
факс (057) 748-91-91;  
e-maіl: ovoch.iob@gmail.com  

24 квітня  Круглий стіл на тему: „Проблемні питання та шляхи 
підвищення результативності ведення сортової та 
гібридної селекції овочевих і баштанних видів рослин ” 

Харківська обл., Харківський р-н, п/в 
Селекційне, вул. Інститутська, 1 
факс (057) 748-91-91;  
e-maіl: ovoch.iob@gmail.com  

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» 

23 квітня  Науково-практичний семінар зі спеціалістами 
ветеринарної медицини скотарських господарств 
Харківської, Сумської, Полтавської, Луганської та 
Донецької областей, а також дослідних господарств 
мережі НААН «Актуальні питання токсикологічної 
безпеки, контролю якості та безпечності 
сільськогосподарської продукції» 

м. Харків, вул. Пушкінська, 83 
факс (057) 704-10-90;  
e-maіl: admin@vet.kharkov.ua; 
веб-сайт: www.iekvm.kharkov.ua 

м.  Х е р с о н 

Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» 

1-25 квітня День «Відкритих дверей» для студентів випускників 
Херсонського та Миколаївського ДАУ 

Херсонська обл., 
Чаплинський р-он, 
смт. Асканія-Нова, 
вул. Червоноармійська 1 
тел. (+3805538)  6-16-55 

7-20 квітня  День «Відкритих дверей» для учнів старших класів 
Асканійської ЗОШ 

Херсонська обл., 
Чаплинський р-он, 
смт. Асканія-Нова, 
вул. Червоноармійська 1 
тел. (+3805538)  6-16-55 

22-23 квітня Конференція молодих вчених «Молоді вчені у 
вирішенні актуальних питань на сучасному етапі 
розвитку тваринництва» 

Херсонська обл., 
Чаплинський р-он, 
смт. Асканія-Нова, 
вул. Червоноармійська 1 
тел. (+3805538)  6-16-55 

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН 

16 квітня Лекція «Становлення науки в Асканії-Нова» Херсонська область, Чаплинський 
район, смт. Асканія-Нова,  
вул. Фрунзе, 13, тел. (05538) 6 12 86 

квітень-травень Екскурсії в наукові лабораторії заповідника, на 
колекційну ділянку, в новий арборетум 

Херсонська область, Чаплинський 
район, смт. Асканія-Нова,  
вул. Фрунзе, 13, тел. (05538) 6 12 86 

23 квітня Круглий стіл «Інтегрований захист інтродукованих 
рослин дендрологічного парку «Асканія-Нова»: 
актуальність, проблеми та шляхи вирішення» 

Херсонська область, Чаплинський 
район, смт. Асканія-Нова,  
вул. Фрунзе, 13, тел. (05538) 6 12 86 

24 квітня Лекція-екскурсія «Світ тварин Біосферного заповідника 
«Асканія-Нова» 

Херсонська область, Чаплинський 
район, смт. Асканія-Нова,  
вул. Фрунзе, 13, тел. (05538) 6 12 86 

25 квітня Круглий стіл «За велінням серця» (зустріч випускників 
НВК Асканія-Нова-гімназія з науковцями заповідника) 

Херсонська область, Чаплинський 
район, смт. Асканія-Нова,  
вул. Шкільна, 3, тел. (05538) 6 12 86 

29 квітня Диспут «Роль науки у повсякденному житті» Херсонська область, Чаплинський 
район, с. Хлібодарівка,  
вул. Кудрі, 11, тел. (05538) 6 12 86 

30 квітня Зустріч з ветеранами-науковцями заповідника Херсонська область, Чаплинський 
район, смт. Асканія-Нова,  
вул. Фрунзе, 13, тел. (05538) 6 12 86 



13 квітня Круглий стіл «Форми і методи еколого-просвітницької 
роботи з шкільною молоддю» 

Херсонська область, Чаплинський 
район, смт. Асканія-Нова,  
вул. Шкільна, 3, тел. (05538) 6 12 86 

16 квітня Лекція «День науки в Україні. Історія та особливості 
свята» 

Херсонська область, Чаплинський 
район, смт. Асканія-Нова,  
вул. Фрунзе, 13,  
тел./факс (05538) 6 12 86 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

22-24 квітня  
9:00-17:00 

Регіональна науково-практична конференція молодих 
учених "Ефективне ведення землеробства в Степу 
України" 

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

23-24  квітня 
10:00-16:00 

Зустріч провідних вчених ІЗЗ з керівництвом і 
колективами виробничників базових господарських 
формувань ЦНЗ АПВ Херсонської та Миколаївської 
областей з питань відновлення та розвитку зрошення, 
придбання поливної техніки, розвитку експеримент-
тальної бази науково-дослідних установ 

м. Херсон, сел. Наддніпрянське, 
тел.:  (0552) 361196 
Миколаївська обл., Жовтневий р-н, 
с. Полігон, т. (0512) 230018, 
Асканійська ДСДС ІЗЗ НААН, 
Херсонська обл., Каховський р-н,  
с. Тавричанка, т. (05536) 91145 

м.  Ч е р к а с и 

Інститут помології ім. Л.П.Симиренка НААН 

23 квітня Показ науково-популярного фільму про родину 
Симиренків 

Черкаська обл.,  
Городищенський р-он, 
с. Млиїв 

23-25 квітня Виставка наукових досягнень інституту  Черкаська обл.,  
Городищенський р-он, 
с. Млиїв 
Музей родини Симиренків,  

23-25 квітня. Виставка наукової і науково-популярної літератури  Черкаська обл.,  
Городищенський р-он, 
с. Млиїв 
Бібліотека інституту помології 

24 квітня Лекція “Наукові досягнення вчених Інституту 
помології ім. Л.П.Симиренка НААН” 

Черкаська обл.,  
Городищенський р-он, 
с. Млиїв 
Городищенський аграрний коледж 

25 квітня День «відкритих дверей» Черкаська обл.,  
Городищенський р-он, 
с. Млиїв 

м.  Ч е р н і г і в 

Носівська селекційно- дослідна станція 

Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН 
24 квітня День відкритих дверей присвячений 

VII Всеукраїнському фестивалю науки 
с. Дослідне Носівського району, 
Чернігівської області 
(04642) 2-19-36 
e-maіl: sds11@ukr.net 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН 

23 квітня 
 

Виступ на Чернігівському обласному радіо і 
телебаченні присвячений Всеукраїнському фестивалю 
науки 

Чернігівське обласне радіо і 
телебачення 



м.  Я л т а 

Нікітський ботанічний сад  

квітень-вересень Профорієнтаційні екскурсії школярів і студентів у 
НБС-ННЦ 

м. Ялта, смт Нікіта 
факс (0654) 33-53-86, 33-65-50, 33-
65-50; e-maіl: nbs1812@ukr.net 

квітень  Науково-практичний семінар молодих учених і 
студентів Криму «Біологічні науки:сучасний стан, 
проблемита перспективи досліджень в Криму » 

м. Ялта, смт Нікіта 
факс (0654) 33-53-86, 33-65-50, 33-
65-50; e-maіl: nbs1812@ukr.net 

квітень-червень Виставки ірисів і тюльпанів селекції та інтродукції 
НБС-ННЦ 

м. Ялта, смт Нікіта 
факс (0654) 33-53-86, 33-65-50, 33-
65-50; e-maіl: nbs1812@ukr.net 

липень-вересень Виставка хризантем селекції та інтродукції НБС-ННЦ м. Ялта, смт Нікіта 
факс (0654) 33-53-86, 33-65-50, 33-
65-50; e-maіl: nbs1812@ukr.net 

постійно  Презентація у Арборетумі НБС-ННЦ  
досягнень у селекції та інтродукції квітів та 
декоративних дерев та чагарників 
 

м. Ялта, смт Нікіта 
факс (0654) 33-53-86, 33-65-50, 33-
65-50; e-maіl: nbs1812@ukr.net 

постійно Виставка унікальних комах і грибів з колекції НБС-
ННЦ 

м. Ялта, смт Нікіта 
факс (0654) 33-53-86, 33-65-50, 33-
65-50; e-maіl: nbs1812@ukr.net 

 
 
 
 

Київський національний університет  ім. Тараса Шевченка 
 

Дата і час 
проведення 

Назва заходу Місце проведення 

11-12  
квітня 
10:00 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
“Актуальні дослідження українських наукових шкіл у 
галузі соціальних комунікацій”  (ISHCCRSSC) 

Інститут журналістики 
м. Київ, Мельникова, 36/1, 
т.481-44-01, 483-19-59,  
481-44-45 
e-mail: vmkorn@gmail.com 
 

12-13  
квітня 
9.30 

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція 
з проблем функціонування й розвитку української мови 
“Мова. Суспільство. Журналістика” (ХІХISPCLSJ) 

Інститут журналістики 
Київ,  
вул. Мельникова, 36/1, 
т.481-44-01, 483-19-59,  
481-44-45. 
e-mail: vmkorn@gmail.com 

11-12 
квітень 

9.00 

Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих 
учених 
“Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у 
дзеркалі сучасних філологічних  
студій” (LMCI) 

Інститут філології   
м. Київ,  
бул.Тараса Шевченка, 14, 
тел. 239-33-02, 
факс 239-31-13,  
e-mail: elenasnytko@ukr.net  

17-18 
квітня 
10.00 

 

Міжнародна наукова конференція “Дні науки 
філософського факультету - 2013” (DFSF - 2013) 

Філософський факультет 
м. Київ,  
вул. Володимирська, 60, 
тел.239-32-81,  
e-mail: rudenko-@ukr.net 

24-25 
квітня 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 
вчених „Актуальні питання державотворення в Україні ” 

Юридичний факультет 
м. Київ,  



9.00 (TQSBU’2013) вул. Володимирська, 60, 
тел. 239-31-86; 239-34-94;  
e-mail: programmis@i.ua  

17-19  
квітня 
10.00 

Міжнародна конференція студентів та молодих 
науковців “Взаємодія суспільства та природи у 
давнину” (ICSYS “ISNAT”) 

Історичний факультет 
м. Київ,  
вул. Володимирська, 60, 
тел./факс 239-32-92;  
e-mail:arch@univ.kiev.ua 

18-19  
квітня 
10.00 

XV Міжнародна конференція молодих науковців 
“Проблеми особистості в сучасній науці: результати та 
перспективи дослідження” 
(PPMSRPR) 

Факультет психології 
м. Київ,  
пр. Академіка Глушкова, 2-а, 
тел. 239-31-64 
e-mail: psy-univ@ukr.net  

19-20  
квітня 
10.00 

Міжнародна науково-практична конференція 
“Конкурентоспроможність національної економіки” 
(CNE’2013) 

Eкономічний факультет 
м. Київ, вул. Васильківська, 90а, 
тел. 259-71-82,  
факс 521-35-78, 
e-mail: nauka@econom.univ.kiev.ua 

22-23  
квітня 
10.00 

Конференція “Фізико-хімія конденсованих систем і 
міжфазних границь”  
(PCCMIB) 
 

Хімічний факультет 
м. Київ,  
вул. Володимирська, 64/13,    
тел. 239-34-17 
e-mail: nata.hoff@mail.ru  

22-27  
квітня 
10.00 

XX Міжнародна наукова конференція молодих вчених 
“Астрономія та фізика космосу” (YSC-XX) 

Фізичний факультет 
м. Київ,  
пр. Академіка Глушкова, 4 
тел. 526-44-57, 
 факс 526-45-07 
e-mail: ysc.kyiv@gmail.com 

15 -16 
травня 
10.00 

Міжнародна наукова конференція 
“Ruthenia divida: цивілізаційні орієнтири та політичні 
протиріччя козацьких еліт другої половини XVІІ ст. До 
350-ї річниці Чорної ради”. 
(RD: СlPCCESH SC) 

Історичний факультет 
м. Київ, вул. Володимирська, 60 
тел. 0979009722 
e-mail: history.knu@gmail.com  

15-17  
травня 
10.00 

XIV Міжнародна конференція студентів та аспірантів 
„Сучасні проблеми хімії” 
(PSH) 
 

Хімічний факультет 
м. Київ,  
вул. Володимирська, 64/13,  
тел. 239-33-70  
e-mail: 
maria_malysheva@univ.kiev.ua 

16-17  
травня 
10.00 

ІV Міжнародна наукова конференція “Актуальні 
питання історії стародавнього світу” (FICCIAH) 

Історичний факультет 
м. Київ, 
вул. Володимирська, 60, 
тел. 239-32-75 
e-mail: anc-mdv_history@ukr.net 

20-24 
травня 

9.30 

IX Міжнародна конференція «Електронні процеси в 
органічних матеріалах» (ICEPOМ-9) 

Хімічний факультет 
м. Київ,  
вул. Володимирська, 64/13 
тел. 239-33-00 
e-mail: svg@univ.kiev.ua 
Інститут фізики НАНУ 
м. Київ, пр. Науки, 46,   
тел. 525-09-12 
e-mail: yavertsi@iop.kiev.ua 

21 -24 
травня 
10.00 

Міжнародна конференція 
“Астрономія та фізика космосу в Київському 
університеті” (ASPh-2013) 

Астрономічна обсерваторія 
м. Київ, вул. Обсерваторна, 3, 
т. 468-26-91, факс 481-44-78 



e-mail: iluk@observ.univ.kiev.ua 
23-25  
травня 
10.00 

IV Всеукраїнська молодіжна конференція-школа  
“Сучасні проблеми геологічних наук” 
(SPGN)  

Геологічний факультет 
м. Київ, вул. Васильківська, 90,  
тел./факс 521-33-38,  
e-mail: ivvir@univ.kiev.ua 

27-31  
травня 
10.00 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю 
“Біологічно активні речовини: фундаментальні та 
прикладні аспекти отримання та використання” 
(BAS2013) 
АРК Крим, Новий світ  

ННЦ “Інститут біології” 
м. Київ,  
вул. Володимирська, 64/13,  
тел. вн. 27-68, моб. 0506535592,  
e-mail: mavis@science-center.net  

29-31 
 травня 
10.00 

Міжнародна науково-практична конференція 
"Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові 
можливості” 
(S20thC:NCNP’2013) 

Eкономічний факультет 
м. Київ, вул. Васильківська, 90а,  
тел. 259-71-82, факс 521-35-78,  
e-mail: nauka@econom.univ.kiev.ua  

29 -31 травня 
10.00 

ХVI Міжнародна наукова конференція 
“Моделювання та дослідження стійкості динамічних 
систем” 
(DSMSI - 2013) 

Факультет кібернетики  
м. Київ, пр. Акад. Глушкова, 4-д, 
тел.258-89-84 
e-mail: dkh@unicyb.kiev.ua   

 
 
 

 
 

Національний  технічний  університет  України  
«Київський  політехнічний  інститут» 

 
Дата і час 
проведення 

Назва заходу Місце проведення 

23-25 квітня 
14-30 

ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція 
студентів і аспірантів «Друкарство молоде» 

м. Київ, 
вул. Янгеля, 1/37, корп. № 8 
тел. (044) 406-83-61, 
 454-97-69, факс 406-83-61 

23 квітня 
14-30 

VII Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Біотехнологія ХХ століття» 

м. Київ, 
пр. Перемоги 37, корп. № 4 
тел. (044) 406-82-13 

24 квітня 
14-30 

Наукові читання: Кісунько Г.В. - дослідник в галузі 
електродинаміки, генеральний конструктор систем ППО 
та ПРО 

Київ, 
корп. №6, Зала Адмінради 

24 квітня 
14-30 

6th International Young scientists and Post-graduates 
Conference «To High Technologies on the Base of 
Advanced Physical Materials Science Research and 
Computer Modeling» 

Київ, 
вул. Політехнічна, 35,  
корп. № 9, ауд. 206-9, 
каф. фізики металів 
тел. (044) 406-80-31 

24 квітня 
14-30 

VІІ Міжнародна науково-технічна конференція 
«Проблеми телекомунікації 2013» 
 

Київ,  
пров. Індустріальний, 2, корпус  30 
тел. (044) 454-98-04 

24 квітня 
14-30 

IІІ всеукраїнська науково-практична конференція 
молодих учених, аспірантів і студентів: «Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані технології – 2013» 

м. Київ, 
пр  Перемоги 37, корп. 19 
тел. (044) 454-94-08,  

24 квітня 
14-30 

Науково-практична конференція «Перспективні 
напрямки сучасної електроніки» 

м. Київ, 
вул. акад. Янгеля 16/9, корп. № 12, 
тел. 095-653-53-43 

25 квітня 
14-30 

VIII Науково-практична конференція «Ефективність 
інженерних рішень в приладобудуванні» 

м. Київ,  
пр . Перемоги 37, корп. № 1 
тел. (044) 454-91-03, 



25 квітня 
14-30 

ІХ Науково-практична конференція «Спеціальна 
металургія: Вчора, сьогодні, завтра» 
(9th International conference «Special Electric Metallurgy: 
Yesturday, today and tomorrow») 

м. Київ 
вул. Політехнічна, 35,  
корп. № 9, ауд. 101-9, 
тел. (044) 406-85-16 

26 квітня 
14-30 

Виставка "Технічний вернісаж 2013" . 
Зустріч учнів з провідними вченими КПІ, керівниками 
наукових проектів, присвячені 100-річчю від дня 
народження М.Амосова та 90-річчю М.Глушкова 

НТУУ „КПІ”, корп. №6  
т. 406-86-40,  
 

26 квітня 
14-30 

«Антична механіка» -  презентація студентського гуртка 
«Історія вітчизняної та світової механіки» кафедри 
прикладної механіки ММІ 

НТУУ „КПІ”, корп. №6  
т. 406-86-40 

26 квітня «Цікава наука» виступ творчої лабораторії «Magiсlab» 
ФТІ 

НТУУ „КПІ”, корп. №6 
тел.: 406-86-40   
 

26 квітня 
. 

Виставка науково-дослідницьких та проектних робіт 
учнів-членів київської МАН "Технічний вернісаж 2013" 

НТУУ „КПІ”, корп. №6 
т. 454-92-75 
т.м. (050) 98-23-143 
 

 
 

 


