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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

О С Н О В Н І  З А Х О Д И 
VІIІ  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 

14–16 травня 2014 р. 
 

(З повним переліком заходів та детальнішою інформацією про них можна ознайомитись 
на веб-сайті Фестивалю: www.festival.nas.gov.ua) 

 
   

 
Централізовані заходи організаторів VIIІ Всеукраїнського фестивалю науки 

 
Дата і час 
проведення 

Назва заходу 
 

Місце проведення 

 
14 травня 

11:00 

 
Урочисте відкриття  
VІIІ Всеукраїнського фестивалю науки 
 

- Вітальна промова президента НАН України 
академіка Б.Є. Патона 
 

Лекції: 
 

- «Обчислювальна структурна механіка та її 
практичні застосування» – проф. Герберт Манг, 
іноземний член НАН України, Австрія 
 

- «Сучасні досягнення древньої науки – механіки» – 
академік НАН України О.М. Гузь 
 

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

 
14 травня 

13:00 

 
Урочисте відкриття  презентації інноваційних 
розробок установ НАН України, готових для 
впровадження у виробництво. Презентація робіт 
молодих дослідників з Малої академії наук та 
підприємців м. Києва 
 

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

 
14 травня 

14:30 

 
Прес-конференція 

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

 
Дата і час 
проведення 

Назва заходу 
 

Місце проведення 

м.  К и ї в 

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України 

14-16 травня  Ознайомлення з музеєм Є.О.Патона, з експозицією 
демонстраційного залу, зустріч з молодими вченими інституту 

м. Київ, вул. Боженка, 11, 
тел.: 205-20-74 

Інститут фізики НАН України 

14 травня 
10:00 – 10:10 

 
 

Відкриття фестивалю науки в ІФ НАН України 
 
 
 

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

14 травня 
10:10 – 10:30 

Лекція «Новий матеріал графен: структура, властивості, 
застосування». 

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

14 травня 
10:30 – 10:50 

«Життя та наукова діяльність знаменитого українця фундатора 
біологічної фізики Б.М.Раєвського  

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

15 травня 
10:00 – 10:20 

Лекція «Нові матеріали для швидкого детектування 
небезпечних речовин» 

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

15 травня 
10:20 – 11:00 

Відеофільм про видатного українського художника, автора 
розписів купола ІФ НАН України М.Стороженка  

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

14-15 травня 
 

Лекція «Оптичні та електронно-мікроскопічні дослідження 
матеріалів» 

В середніх та вищих 
навчальних закладах 
Києва за попереднім 
замовленням 
тел.: 525-98-41 
(Антонова Н.П.) 

14-15 травня 
 

Лекція «Оптичні властивості полімерних матеріалів з 
наночастинками» 

В середніх та вищих 
навчальних закладах 
Києва за попереднім 
замовленням 
тел.: 525-98-41 
(Антонова Н.П.) 

14-15 травня 
 

Лекція «Гамма-промені на службі у людини» В середніх та вищих 
навчальних закладах 
Києва за попереднім 
замовленням 
тел.: 525-98-41 
(Антонова Н.П.) 
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14-15 травня 
 

«Основні віхи історії Інституту фізики НАН України»: 
екскурсії до музею та лабораторій інституту 

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

14-16 травня Виставка фотокартин учасника двох арктичних експедицій на 
наукову станцію «Академік Вернадський» кандидата фіз.-мат. 
наук І.А. Гвоздовського  

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

14-16 травня Виставка монографій працівників ІФ НАН України, 
присвячена 95-річчю утворення НАН України та 85-річчю 
Інституту фізики НАН України. 

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

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

15 травня  
13:30 

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

15 травня  
14:30 

Оглядова лекція для студентів і аспірантів «Сучасні проблеми 
фізики плазми» 

м. Київ, 
вул. Метрологічна, 14-б 
конференц-зал 

15 травня 
15:30 

Оглядова лекція для студентів і аспірантів «Механізм життя за 
Е. Шредінгером та розвиток фізики ДНК» 

м. Київ, 
вул. Метрологічна, 14-б 
конференц-зал 

15 травня  
16:30 

Перегляд фільму про життя видатного українського фізика-
теоретика, математика академіка М.М. Боголюбова 

м. Київ, 
вул. Метрологічна, 14-б 
конференц-зал 

15 травня 
17:30 

Екскурсія в парк «Феофанія» 
 

м. Київ, 
вул. Метрологічна, 14-б 

Головна астрономічна обсерваторія НАН України 

14-16 травня  
10:00-18:00 

Дні відкритих дверей у Головній астрономічній обсерваторії 
НАН України 

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

14-16 травня  
10:00-18:00 

Виставка світлин, приурочена до 70-річчя ГАО «ГАО – 70» 
 

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

16 травня 
16:00 

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

16 травня 
20:00 

Аматорські астрономічні спостереження 
(за умови ясного неба) 

м. Київ, 
вул. Академіка 
Заболотного, 27, 
великий конференц-зал,
тел.: 526–47–58 
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Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 

14-16 травня 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 

14-16 травня 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 

15 травня 
11:00 

Доповіді провідних вчених Інституту фізики напівпровідників 
ім.В.Є. Лашкарьова НАН України з актуальних наукових 
проблем сучасної фізики: «Сонячні фотоперетворювачі» 

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

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 

15 травня 
14:00 

Ознайомча екскурсія для учнів старших класів до 
Виставкового центру Інституту металофізики 
ім. Г. В. Курдюмова НАН України 

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

16 травня 
10:00 

Лекція для студентів вищих навчальних закладів на тему 
«Водневе окрихчення конструкційних матеріалів» 

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

16 травня 
11:00 

Ознайомча екскурсія для студентів вищих навчальних 
закладів до Виставкового центру Інституту металофізики 
ім. Г. В. Курдюмова НАН України та до центрів колективного 
користування приладами 

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

Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України 

13 травня 
10:00-13:00 

Лекції для студентів вищих навчальних закладів про напрямки 
роботи інституту 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка,  
Національний 
технічний університет 
України «Київський 
політехнічний 
інститут», 
Національний 
авіаційний університет, 
Національний 
аграрний університет,  
Національний 
педагогічний 
університет  
ім. М.Драгоманова, 
Національний 
університет 
харчових технологій  

15 травня 
12:00-16:00 

Круглий стіл «Проблеми сучасної біофізики» м. Київ,  
вул. В.Степанченка, 3 
тел.:  502-41-25 
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16 травня 
12:00-16:00 

Зустрічі з представниками організацій потенційних 
споживачів наукової продукції інституту 

м. Київ,  
вул. В.Степанченка, 3 
тел.:  502-41-25 

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України 

13 травня 
 

Відкритий урок для учнів старших класів з метою 
профорієнтації 

м. Київ, 
СШ №200, 

14 травня  
10:00-12:00 

День «відкритих дверей» для студентів НТУУ «КПІ» 
(спеціальності «Ливарне виробництво») - ознайомлення з 
лабораторіями інституту, сучасними методами досліджень  

м. Київ, 
бул. Вернадського 34/1 

15 травня  
10:00-12:00 

День «відкритих дверей» для студентів НТУУ «КПІ» 
(спеціальності Спецелектрометалургія») - ознайомлення з 
лабораторіями інституту, сучасними методами досліджень  

м. Київ, 
бул. Вернадського 34/1 

16 травня  
10:00-12:00 

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

м. Київ, 
бул. Вернадського 34/1 

14-15 травня  
 

V науково-практична конференція молодих вчених України 
«Нові ливарні технології і матеріали у машинобудуванні» 

м. Київ, 
бул. Вернадського 34/1 

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

14 травня 
11:00-14:00 

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

м. Київ,  
вул. Тимірязівська, 2 
 

15 травня 
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 
 

14-16 травня 
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 
 

14 травня 
9:00-14:00 

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

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

15 травня 
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 

16 травня 
11:00 

Проведення семінару на тему «Використання комп’ютерних 
технологій в автоматизації виробничих процесів для 
проведення наукових досліджень» 

м. Київ,  
вул. Тимірязівська, 2 
 

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

14 травня 
12:00-16:00 

День відкритих дверей м. Київ,  
пр. Перемоги, 37,  
корп. 35, 
тел.: 406-84-47 
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Інститут проблем математичних машин та систем НАН України 

14 травня 
14:00 

Наукова доповідь «Методи високоточної навігації за 
зображеннями місцевості» 

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

15 травня 
11:00 

 
 

 

Наукова доповідь для студентів та молодих науковців «Роль 
молоді у наукових та прикладних досягненнях інституту»: 
«Взаємодія сильно-нелінійних тривимірних внутрішніх 
сейш в озерах з особливостями донної топографії. Феномен 
Лохнеського чудовиська» 

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

Інститут проблем реєстрації інформації 

16 травня  

 

День відкритих дверей: 
- презентація наукових розробок; 
- зустріч-семінар провідних учених інституту з 

аспірантами та студентами вузів 

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

Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» НАН України 

14 травня 
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 
 

15 травня 
15:00 

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

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

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

14 травня 
14:00 

Геохімічний семінар Ради молодих учених Інституту геохімії, 
мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН 
України  

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

Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України 

14 травня 
 
 
 

День відкритих дверей у музеї О.В. Палладіна 
 
 

м. Київ 30,  
ул. Леонтовича 9, тел.: 
234-59-74, 234-11-06 
факс: 279-63-65,  
музей О.В. Палладіна 

14 травня 
16:30 

Засідання «Університету юних біохіміків». Лекція. 
Вручення посвідчень випускникам Університету. 

м. Київ 30,  
ул. Леонтовича 9,  
конференц-зал 
тел.: 234-59-74,  
234-11-06 
факс: 279-63-65 

травень
–

грудень 
 

Книжково-інформаційні виставки, присвячені: 
1.200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка; 
2. Лауреати премії О.В.Палладіна; 
3. Моногафії інституту (2013р). 

м. Київ 30,  
ул. Леонтовича 9, 
корп. 4, бібліотека  
тел.: 234-59-74,  
234-11- 06 
факс: 279-63-65 
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травень 
 

Проведення  наукової конференції молодих учених «Актуальні 
проблеми біохімії та біотехнології – 2014»  

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

Інститут математики НАН України 

травень XIІІ Київський міжнародний фізико-математичний фестиваль Ліцей «Лідер» 
вул. Лейпцизька, 11-а, 
Конча-Заспа, 
тел.: (044) 234-53-72 

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України 

14-16 травня  
 

Виставка наукових монографій, опублікованих вченими 
інституту 

м. Київ, 
вул. П.Нестерова, 3 
тел.: 456-24-64  

12-15 травня  
 

Ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з історією 
та науковими досягненнями інституту  

м. Київ, 
вул. П.Нестерова, 3 
тел.: 456-24-64 

Інститут відновлюваної енергетики НАН України 

14 травня 
14:00 

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

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

15 травня 
11:00 

Лекція «Особливості моделювання електротеплового стану 
активних поверхней фотобатарей і сонячних колекторів» 

НТУУ «КПІ», 
факультет 
«Електроенергео-
техніка та 
автоматика», кафедра 
«Відновлювані 
джерела енергії» 
м. Київ,  
пр. Перемоги, 37 
тел.: 454-95-19 

16 травня 
11:00 

Лекція 
«Основні причини виникнення автоколивань в процесах 
перетворювання енергії і методологія їх синергетичного 
аналізу» 

НТУУ «КПІ», 
факультет 
«Електроенергео-
техніка та 
автоматика», кафедра 
«Відновлювані 
джерела енергії» 
м. Київ,  
пр. Перемоги, 37 
тел.: 454-95-19 

Інститут вугільних енерготехнологій НАН України 

14–16 
травня 

Відкрита лекція для студентів та аспірантів «Екологічні 
аспекти реконструкції вугільних ТЕС» 

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

14–16 
травня 

День відкритих дверей. Ознайомлення з експериментальною 
базою та розробками ІВЕ НАН України 

м. Київ,  
вул. Андріївська, 19, 
тел.: 425-50-68 
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Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 

14 травня 
10:00-13:00 

День відкритих дверей  
 

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

16 травня 
10:00-14:00 

Екологічна екскурсія «Дніпровими кручами» м. Київ, 
с. Трипілля Київської 
обл.  
тел.: 067-339-88-25 

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

перша 
половина 
травня 

Презентація колекції рослин родини вересових (Ericaceae) 
 
 

м.Київ, 
вул.Тімірязєвська, 1 

15 травня 
13:15 

Проведення засідання Вченої ради, присвяченого Дню науки 
 

м.Київ, 
вул.Тімірязєвська, 1 

Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України 

15 травня 
14:00-16:00 

День відкритих дверей  м. Київ,  
вул. Васильківська 45,  
тел.: 044-455-91-50, 
258-01-67, 259-02-71 

15 травня 
14:00-16:00 

Проведення майстер-класів з експериментальної онкології та 
методів наукових досліджень для школярів-старшокласників 

м. Київ,  
вул. Васильківська 45,  
тел.: 259-05-93 

15 травня 
14:00-16:00 

Ознайомча екскурсія для школярів старших класів та студентів 
біологічних спеціальностей середніх і вищих навчальних 
закладів м.Києва до наукових підрозділів і Центру 
коллективного користування науковими приладами ІЕПОР 

м. Київ,  
вул. Васильківська 45,  
тел.: 455-91-50 

15 травня  
10:00-16:00 

Експозиція наукових видань провідних вчених ІЕПОР – 
засновників наукових шкіл 

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

15 травня  
10:00-16:00 

Експозиція рідкісних, раритетних і коштовних книжкових 
видань із особистих бібліотек акад. О.О.Богомольця і акад. 
Р.Є.Кавецького 

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

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України 

16 травня 
10:00 

Доповідь «Лімітувальні чинники фотосинтезу за 
високотемпературного стресу» 

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

Інститут гідробіології НАН України 

15 травня  
11:00 

Розширене засідання Вченої ради Інституту гідробіології  
НАН України та Київського відділення Гідроекологічного 
товариства України 

м. Київ,  
пр. Героїв Сталінграда, 
12, 
тел.: 418-22-72 
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14 травня 
11:00–15:00 

 
 
 
 
 
 
 

День відкритих дверей, на який запрошуються студенти 
біологічних та екологічних факультетів Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
Національного педагогічного університету ім. 
М.П. Драгоманова, Києво-Могилянської академії, 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України та інших вузів м. Києва для 
ознайомлення з Інститутом гідробіології НАН України, його 
експериментальною базою 

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

16 травня  
12:00 

 

День відкритих дверей для широкого загалу відвідувачів 
 
 

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

14-16 травня 
 
 
 
  

Участь провідних учених Інституту гідробіології НАН 
України у Днях науки у вищих навчальних закладах: Києво-
Могилянській академії, Київському національному 
університету імені Тараса Шевченка та Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України 

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

Інститут еволюційної екології НАН України 

15 травня 
 
  

День відкритих дверей у парку «Феофанія» 
 
 

м. Київ,  
вул. Акад. Лебедєва, 37, 
тел.: (044) 526-19-04 

15 травня  
14:00 

 
 

Наукова доповідь «Сучасні підходи до оцінки екосистем на 
основі космічної інформації ДЗЗ» 
 
 

м. Київ,  
вул. Акад. Лебедєва, 37, 
тел.: (044) 439-35-07 
Парк «Феофанія» 

16 травня 
13:00 

 
 

Орнітологічна школа для студентів та школярів «Птахи 
міських лісів та водойм» 
 
 

Парк «Феофанія» 
м. Київ,  
вул. Акад. Лебедєва, 37, 
тел.: (044) 494-14-48 

Національний науково-природничий музей НАН України 

18 травня 
10:00-17:00 

 

День відкритих дверей 
 
 

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

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 харчової біотехнології та геноміки НАН України 

14 травня 
11:00 

День відкритих дверей м. Київ,  
вул. Осиповського 2-а, 
тел/факс: 434-37-77 
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Інститут економіки та прогнозування НАН України 

14 травня  День відкритих дверей в аспірантурі та магістратурі Інституту м. Київ,  
вул. П. Мирного, 26, 
зал засідань вченої ради 
тел.: 288-90-46 

16 травня  Урочисте засідання Вченої ради, присвячене Всеукраїнському 
фестивалю науки 

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

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

14-16 травня День науки  у Національній бібліотеці України  
імені В. І. Вернадського 

м. Київ,   
пр. 40-річчя Жовтня, 3 

15 травня  П’ята міжнародна наукова конференція молодих учених 
 

м. Київ,  
пр. 40-річчя Жовтня, 3 

16 травня Створення авторитетних файлів імен осіб та назв установ і 
організацій у провідних бібліотеках України як засіб 
удосконалення доступу до наукової інформації 

м. Київ,  
пр. 40-річчя Жовтня, 3 
 

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

14–16 
травня  

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

15 травня  
 

 

День відкритих дверей. 
Презентація нових видань Інституту 

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

Інститут всесвітньої історії НАН України 

21 травня 
10:00 

Міжнародна наукова конференція «Перша світова війна: 
історичні долі держав і народів». 

м. Київ, 
вул. Леонтовича 5,  
тел.: (044)  235-51-27 

Інститут української мови НАН України 

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

друга декада 
травня 

Засідання Ради молодих учених м. Київ,  
вул. М. Грушевського, 4, 
тел.: 279 18 85 

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

друга декада 
травня 

Вітальня аристократичної української мови м. Київ,  
вул. М. Грушевського, 4, 
тел.: 279 18 85 

Інститут мовознавства НАН України 

квітень-
травень 

книжкова виставка «День науки в Україні» м. Київ,  
вул. М. Грушевського, 4, 
зал засідань, 7 поверх 
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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 

15 травня Всеукраїнський семінар «Академічний тлумачний «Словник 
української мови» у 20 томах» 

м. Київ,  
пр. Голосіївський, 3, 
тел.: 525-81-65 

м.  Б і л а  Ц е р к в а 

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України 

14 травня 
10:00 

 
 
 

Лекція «Знайомство з дендрологічними багатствами 
дендропарку «Олександрія» 
 
 
 

Білоцерківський 
національний аграрний 
університет. Факультет 
«Лісове і садово-
паркове господарство» 

15 травня 
10:00 

 
 

Лекція «Екологічною стежкою дендропарку «Олександрія» 
 
 
 

Білоцерківський 
національний аграрний 
університет. Факультет 
«Екологічний» 

16 травня 
10:00 

 
 
 

Лекція «Шкідники та хвороби хвойних рослин дендропарку 
«Олександрія» 
 
 
 

Білоцерківський 
національний аграрний 
університет. Факультет 
«Лісове і садово-
паркове господарство» 

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 

14 травня Урочисте засідання вченої ради Інституту чорної металургії  м. Дніпропетровськ, 
пр. Гагарина, 4, 
пл. Академіка 
Стародубова1, 
тел.: 790-05-15 

14-16 травня Експозиція в бібліотеці інституту, присвячена видатним 
вченим-металургам НАН України 

м. Дніпропетровськ, 
пл. Академіка 
Стародубова, 1, 
тел.: 790-05-15 

14-16 травня Відвідування Музею металургів України співробітниками 
інституту та студентами НМетАУ 
 

м. Дніпропетровськ, 
пл. Академіка 
Стародубова, 1, 
тел.: 790-05-15 

15 травня Лекція академіка НАН України В.І. Большакова у НМетАУ 
про розвиток металургії України й ролі наукових досліджень і 
розробок 

м. Дніпропетровськ, 
пр. Гагарина, 4, 
тел.: 790-05-15 



П р о г р а м а  
 

13 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

16 травня Науково-технічна конференція «Молода академія – 2014» для 
молодих спеціалістів і вчених інституту чорної металургії 
ім. З. І. Некрасова НАН України та НМетАУ 

м. Дніпропетровськ, 
пр. Гагарина, 4, 
пл. Академіка 
Стародубова1, 
тел.: 790-05-15 

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

15 травня 
11:00 

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

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

16 травня 
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 

14 травня 
11:00 

Лекція «Стратегические направления в энергетике, горном 
деле и экологии» 

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

14 травня 
11:20 

Лекція «Теория волнового износа наследственных сред» Дніпропетровський 
державний аграрний 
університет 
м. Дніпропетровськ,  
вул. Ворошилова, 25, 
ауд. 248 

14 травня 
11:40 

Лекція «Класифікація основних небезпек при проведенні 
виробок у вугільних шахтах» 

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

14 травня 
14:30 

Лекція «Механика взрывного разрушения горных пород» Національний гірничий 
університет 
м. Дніпропетровськ, 
пр. Карла Маркса, 19, 
корпус 4, ауд. 5 

Інститут технічної механіки НАН України 

15 травня 
9:30-10:50 

Лекція «Розвиток математичної теорії пружності у другій 
третині XIX століття» 

Дніпропетровський 
національний 
університет 
ім. О. Гончара, 
вул. Казакова, 18, 
корпус 14, ауд. 309, 
тел.: (056) 376-45-86,  
e-mail: 
Poshivalov.V.P@ 
nas.gov.ua 
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15 травня 
12:50-14:50 

Лекція «Космічне сміття – небезпека ближнього космосу» Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет,  
вул. Наб. Перемоги, 42, 
механічний корпус, 
ауд. 607,  
тел.: (056) 372-06-58,  
e-mail: 
alpatov.a.p@nas.gov.ua 

16 травня 
9:30-11:00 

Лекція «Застосування комп’ютерних технологій до 
розв’язання практичних задач» 

Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет,  
вул. Наб. Перемоги, 40, 
механічний корпус, 
ауд. 607,  
тел.: (056) 372-06-31, 
e-mail: 
seroga_m84@mail.ru 

16 травня 
10:00-11:30 

Лекція «Комп’ютерна пунктурна діагностика, як втілення 
сучасних технологій в медицину» 

Дніпропетровський 
медичний інститут 
традиційної і 
нетрадиційної 
медицини, кафедра 
нетрадиційної 
медицини,  
вул. Тітова, 10,  
тел.: (092) 788-59-87, 
e-mail: ramed@ukr.net 

16 травня 
12:30-14:00 

Лекція «Вплив концентраторів напружень (вирізів, люків) на 
міцність пружнопластичних оболонкових конструкцій» 

Дніпропетровський 
національний 
університет 
ім. О. Гончара, 
пр. К.Маркса, 35,  
корпус 3, ауд. 42,  
тел.: (056) 393-29-98, 
e-mail: 
hudramovich@i.ua 

16 травня 
14:20-15:40 

Лекція «Математичне моделювання у хімічних технологіях» Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет, 
пр. Гагаріна, 8,  
ауд. 118,  
тел.: (0562) 47-24-88, 
е-mail:lazu@vash.dp.ua 

Інститут транспортних систем і технологій  НАН України 

14 травня Урочисте засідання Ученої ради інституту  м. Дніпропетровськ 
вул. Писаржевського, 5, 
тел.: (056) 32-30-55 

15 травня Урочисте засідання колективів Міжнародної науково-
промислової корпорації «ВЕСТА» та Інституту транспортних 
систем і технологій НАН України 

м. Дніпропетровськ 
вул. Писаржевського, 5, 
тел.: (056) 32-30-55 
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16 травня День відкритих дверей в Інституті транспортних систем і 
технологій НАН України 

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

травень Конкурс наукових робіт молодих вчених Інституту 
транспортних систем і технологій НАН України 

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

квітень-
травень 

Відкрита лекція «Перетворення і акумуляція енергії 
відновлюваних джерел» 

Національний 
Гірничий університет,  
м. Дніпропетровськ,  
пр. Карла Маркса, 19, 
тел.: (056) 744-73-39 

квітень-
травень  

Лекція «Інтеграція систем електротранспорту нового 
покоління (у тому числі магнітолевітуючого) з 
енергомережами прилеглих регіонів за  технологіями 
“S.M.A.R.T. Grid” 

Національний 
Гірничий університет,  
м. Дніпропетровськ,  
пр. Карла Маркса, 19, 
тел.: (056) 744-73-39 

м.  Д о н е ц ь к 

Донецький науковий центр НАН і МОН України 

15 травня Урочисте засідання Луганської обласної науково-
координаційної ради Донецького наукового центру НАН і 
МОН України 

Луганська обласна 
державна адміністрація 

16 травня Урочисте засідання Ради Донецького наукового центру НАН і 
МОН України, присвячене Дню науки. 
Нагородження провідних учених Донецького наукового 
центру НАН і МОН України 

м. Донецьк, Донецький 
ботанічний сад НАН 
України 

16 травня Виставка досягнень установ ДНЦ НАН і МОН України м. Донецьк, Донецький 
ботанічний сад НАН 
України 

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України 

травень 
(по 

вівторках) 
14:30 

Науково-популярні лекції для аспірантів природничих 
факультетів Донецького національного університету: 
«Одержання об’ємних наноматеріалів та їх фізико-механічні 
властивості», «Нанопорошки і керамічні вироби на їх основі», 
«Сучасні напрями фізики: спінтроніка» 

Донецький 
національний 
університет, корп.9, 
ауд.513 

13 травня 
 

Обласний конкурс на кращу дослідницьку роботу серед членів 
Малої академії наук по 2 секціям: експериментальна та 
теоретична фізика 

Станція юних техніків 
на базі фізико-
технічного факультету 
ДонНУ 

14, 16 
травня 
10:00 

Ознайомчі екскурсії по наукових підрозділах інституту та 
відвідування музею історії інституту студентами фізико-
технічного факультету і ліцеїстами Донецького національного 
університету, студентами і викладачами кафедри фізики 
Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка 

ДонФТІ 
ім. О.О. Галкіна НАН 
України, наукові 
підрозділи, музей 
історії 
 

14 травня Молодіжний науковий форум «Все геніальне -просто!» ДОРМУ, 
Благодійний фонд 
«Ізоляція»  

15 травня 
11:00 

Загальнонауковий семінар ДонФТІ 
ім. О.О. Галкіна НАН 
України, конференц-
зал 
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Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої 
геології, геомеханіки і маркшейдерської справи  НАН України 

14 травня 
10:00-14:00 

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

м. Донецьк,  
вул. Челюскінців, 291 

14-16травня 
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 

14 травня 
 
 

Науковий семінар «Проблеми моделювання економічних 
систем» 

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

15 травня 
 
 

Науковий семінар «Проблеми та перспективи соціалізації 
економіки України» 

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

14 травня 
 
 

Урочисте засідання Вченої ради інституту 
Вітальна промова директора інституту академіка НАН 
України О.І.Амоші 

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

14-16 травня 
 
 

Книжково-інформаційна виставка «Праці науковців інституту 
в виданнях 2012-2013 рр.» 
 

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

14-16 травня 
 
 

День відкритих дверей в аспірантурі та докторантурі інституту 
 
 

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

16 травня 
 
 

Науковий семінар «Методи розвитку та забезпечення 
капіталізації підприємств в умовах інтеграції економіки 
України» 

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

Інститут прикладної математики і механіки НАН України 

14-16 травня Виставка наукових робіт підрозділів інституту м. Донецьк, 
вул. Р.Люксембург, 74, 
тел.: 062-3110175 

14-16 травня 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 

14 травня 
14:00 

 

Засідання загальноінститутського наукового семінару, 
присвяченого Фестивалю науки 

м. Донецьк, 
вул. Р.Люксембург, 74, 
тел.: 062-3110175 
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Донецький ботанічний сад НАН України 

12-15 травня 
 
  

Міжнародна наукова конференція «Відновлення порушених 
природних екосистем» 
 

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

16 травня  
 
 

Наукова доповідь на урочистому засіданні присвяченому Дню 
науки «Фіторізноманіття південного сходу України та 
перспективи його збереження» 

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

квітень-
травень  

 
 

Тематичні лекції та семінари зі збереження та відновлення 
біорізноманітності на базі «Регіонального центру інформації 
та моніторингу біорізноманіття Південного сходу України» 
для шкільної та студентської молоді 

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

14-18 травня 
 
  

Тематичні екскурсії по експозиціям та колекціям для студентів 
профільних факультетів 
 

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

травень  
 
 

Створення експозиції «Сад тіньових рослин» 
 
 

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

травень  
 
 

Виставка квітів 
 
 

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

Інститут фізики гірничих процесів НАН України 

14 травня 
13:00 

Науково-популярна лекція для студентів гірничого факультету 
ДонНТУ «Спектроскопічні методи дослідження вугільної 
речовини» 

ДонНТУ, 
м. Донецьк, 
вул. Артема, 58 

15 травня 
 

День відкритих дверей м. Донецьк, 
вул. Р. Люксембург, 72, 
тел.: 311-69-33 

16 травня 
 

Конференція «Сучасна фізика гірничих процесів» м. Донецьк, 
вул. Р. Люксембург, 72, 
тел.: 311-69-33 

16 травня 
 

Конкурс на кращу наукову доповідь серед молодих вчених м. Донецьк, 
вул. Р. Люксембург, 72, 
тел.: 311-69-33 

 Науково-технологічний центр «Реактивелектрон» НАН України 

15 -17 
квітня 

XXIV Всеукраїнська наукова конференція аспірантів і 
студентів «Охорона навколишнього середовища та 
раціонального використання природних ресурсів». Пленарні 
доклади провідних фахівців центру 

м. Донецьк,  
вул. Артема, 58, 
корпус 7 

м.  К р и в и й   Р і г 

Криворізький ботанічний сад НАН України 

березень-
травень  

 
 
 

 

Організація екскурсій «Екологічною стежкою» саду для 
підвищення інтересу учнівської і студентської молоді та 
громадськості міста до проблем охорони навколишнього світу, 
покращення середовища існування людини, збагачення 
біорізноманіття рідного краю та популяризації 
природоохоронної діяльності саду 
 
 
 

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

Західний науковий центр НАН України і МОН України 

15 травня  Науково-практична конференція учнів обласної Малої 
академії наук 

м. Львів,  
вул. Матейка, 4,  
зал засідань 

16 травня  
15:00 

Урочисте засідання представників наукової громадськості 
західного регіону України 

Львівський будинок 
вчених 
м. Львів, вул. 
Листопадового чину,6 

10-20 
травня 

Виставка наукових видань установ НАН України м. Львів,  
вул. Матейка, 4, к. 1 

19-25 травня  
 

Виставка бібліографічних покажчиків учених західного 
регіону  

м. Львів,  
вул. Матейка, 4, зал 
засідань 

Інститут фізики конденсованих систем НАН України 

14 травня 
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, 
зал засідань 

14 травня 
17:30 

Демонстрація науково-популярних   фільмів про життя та  
творчість видатних вчених 

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

15 травня 
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, 
зал засідань 

14-16 травня 
 

Виставка кращих публікацій та авторефератів дисертаційних 
робіт працівників інституту, а також демонстрація матеріалів, 
що ілюструють історію становлення, наукові здобутки, 
міжнародні зв'язки та видавничу діяльність ІФКС НАН 
України. 

м. Львів, 
вул. Свєнціцького, 1 

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

15 травня 
14:00-17:00 

 

День відкритих дверей. 
Виступи провід¬них науковців перед учнями, студентами, 
магістрантами та молодими вченими фізико-технічних та 
математичних факультетів ВНЗ Львова про історію 
виникнення, основні напрямки наукових досліджень інституту 
та їх практичне застосування.  
Виступи слухачів МАН з презентаціями своїх наукових робіт.  

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

28–30 
травня 

 

Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 
2014» 

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

Інститут Івана Франка НАН України 

березень – 
травень 

10:00-18:00 

Виставка шевченкознавчих праць Є. К. Нахліка 
 

м. Львів,  
вул. Драгоманова, 18,  
тел.: 261-13-90 

15 травня 
10:00-18:00 

День відкритих дверей м. Львів,  
вул. Драгоманова, 18,  
тел.: 261-13-90 



П р о г р а м а  
 

19 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

Інститут екології Карпат НАН України 

15 травня 
11:00 

Науковий семінар «Ялинові монокультури в Українських 
Карпатах: проблеми та очікування» 

м. Львів,  
вул. Козельницька, 4 

16 травня 
15:00 

III конференція учнів МАН «Екологічні проблеми Львівщини» м. Львів,  
вул. Козельницька, 4 

Державний природознавчий музей НАН України 

травень 
2014 

Заходи з нагоди відзначення Дня Науки (18 травня), 
Міжнародного дня музеїв (18 травня) та Європейської 
музейної ночі (спільно з Фондом Ріната Ахметова «Розвиток 
України» та Львівською міською радою) 

м. Львів, 
вул. Театральна 18,  
тел.: (032) 2356917 
http://museum.lviv.net 

травень 
2014 

ІІІ міжнародна конференція «Сучасна фітоморфологія» ЛНУ імені Івана 
Франка, біологічний 
факультет, 
http://bioweb.lnu.edu.ua/
ua/new.php

травень 
 

Колоквіум і семінар «Реставрація музейних предметів»
 

м. Львів, 
вул. Театральна 18,  
тел.: (032) 2356917 
http://museum.lviv.net 

травень 
 

VIII Львівська ентомологічна школа
 

м. Львів, 
вул. Театральна 18,  
тел.: (032) 2356917 
http://museum.lviv.net 
 

м. Миколаїв 

Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України 

14 −15 
травня 

Цикл лекцій для студентів на загальну тему «Науковий 
потенціал України: реалії і виклики сьогодення» 

м. Миколаїв,  
пр. Жовтневий, 43-а 
тел.: 0(512) 22-41-13, 
кафедра «ІПТ» НУК ім. 
адм. Макарова 
м. Миколаїв,  
пр. Героїв Сталінграду, 9 
тел.: 0(512) 39-73-57, 
кафедра 
«Матеріалознавство і 
технологія металів» 
НУК ім. адм. Макарова 

15 −16 
травня 

Лекції на тему «Спрямування наукових знань і передових 
розробок на відновлення суднобудування в Миколаєві» 

Миколаївський 
політехнічний 
інститут, 
вул. Нікольська, 11-а 
тел.: 0(512) 37-97-70 
Миколаївський 
національний 
університет ім. 
В.О.Сухомлинського, 
вул. Нікольська, 24   

14 −16 
травня 

 Проведення конкурсу наукових робіт молодих вчених і 
спеціалістів 

м. Миколаїв,  
пр. Жовтневий, 43-а 
тел.: 0(512) 22-41-13 
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16 травня Доповідь про результати роботи наукової молоді інституту  на 
урочистому засіданні Миколаївського регіонального 
відділення МАН України. 
Презентація наукових розробок молодих вчених інституту 
Доповідь про результати діяльності Миколаївського осередку 
Українського матеріалознавчого товариства

м. Миколаїв, 
вул. Спаська, 29 
Управління освіти і 
науки Миколаївської 
облдержадміністрації 
тел.: 0(512) 37-93-93 

НІАЗ «Ольвія» НАН України 

14 травня  Круглий стіл «Ольвія – перлина Північного Причорномор’я»  
(проблеми вивчення та збереження пам’яток античності на 
прикладі Ольвії) 

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

16 травня  Урок-екскурсія для учнів 6-х класів загальноосвітніх шкіл 
району «Грецька колонізація Північного Причорномор’я» 

Миколаївська обл., 
Очаківський р-н,  
с. Парутине,  
Античне городище 
Ольвії, територія 
заповідника, 
тел.: (0515) 492-453 

м.  О д е с а 

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

квітень 
 

Відкриття  експозиції музею академіка О.В.Богатського, 
присвяченої 85-річчю з дня народження першого директора 
ФХІ академіка АН УРСР О.В.Богатського 

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

12 травня День відкритих дверей для студентів та школярів міста Одеси м. Одеса, 
Люстдорфська дорога, 86
тел.: 765-51-26 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

14 травня Скайп-конфренція «Концепція неперервної освіти в контексті 
сталого розвитку» 

м. Ізмаїл 
тел.: (048) 724-58-54 

16 травня Відкрита лекція для студентів 3-4 курсів спеціальності 
«Міжнародна економіка» Одеського національного 
економічного університету «Перспективи молодих 
спеціалістів у науці» 

м. Одеса,  
Французький б-р, 29, 
каб.47 
тел.: 048 725-40-25 

м. П о л т а в а 

Інститут народознавства (Відділення керамології) НАН України 

14 травня Урочисте засідання Вченої ради на тему: «Українська 
культурна керамологія в історичному контексті»  

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

14-16 травня Виставка публікацій учених Відділення керамології 
«Керамологічні здобутки за 2013 рік» 

Полтавська обл., 
Зіньківський р-н, 
смт. Опішня, 
вул. Партизанська, 102 
тел.: (05353) 42-175 
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14-16 травня Проведення лекцій у загальноосвітніх школах на тему 
«Сучасні досягнення української керамолігічної науки»  

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

16 травня Презентація монографій наукових співробітників Відділення 
керамології: 
• Людмила Метка. Глина й глиняний посуд в українській 
народній медицині (ХІХ – початок ХХІ століття). 
• Валентина Троцька. Гончарство Середнього Подніпров’я 
Х–ХІІІ століть в історичних дослідженнях. 

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 

14-16 травня 
10:00-16:30 

Виставка рідкісного і цінного книжкового фонду наукової 
бібліотеки ІнБПМ 

м. Севастополь,  
пр. Нахімова, 2 

14 травня 
15:00-16:30 

Наукова-популярна лекція для  студентської молоді   
м. Севастополь: «Оцінка екологічного стану морських 
акваторій за допомогою показників гідро-біонтів» 
Екскурсія в акваріум 

м. Севастополь,  
пр. Нахімова, 2 

15 травня 
15:00-16:30 

Наукова- популярна лекція для  студентської молоді  
м. Севастополь: «Чорне море очима біологів» 
Екскурсія в акваріум «Мешканці південних морів» 

м. Севастополь,  
пр. Нахімова, 2 

16 травня 
14:00-16:30 

 

Науково-популярна лекція для шкільної  молоді м. 
Севастополь: «Чим науки про море корисні людині» 
Екскурсія в акваріум 

м. Севастополь,  
пр. Нахімова, 2 

 Науково-популярний фільм «Хищный брюхоногий молюск 
Rapana venosa (Сr)» 

м. Севастополь,  
пр. Нахімова, 2 

 «Науково-популярний фільм  «Развитие брюхоногого 
моллюска рапани Rapana venosa (Val.)» 

м. Севастополь,  
пр. Нахімова, 2 

 Научно-популярный фильм «Нерест и развитие мидии Mytilus 
galloprovincialis Lam. В Черном море» 

м. Севастополь,  
пр. Нахімова, 2 

м.  С і м ф е р о п о л ь 

Кримський науковий  центр 

1-31 травня  Колективна виставка художників «Крим заповідний» Кримське відділення 
Національної спілки 
художників України 

14 травня  Науково-популярна лекція «Вода Криму», присвячена  
Єдиним дням дій щодо захисту малих річок 

Національна академія 
природоохоронного та  
курортного 
будівництва 

14 травня Виставка  наукових та науково-популярних видань «Річки 
Криму», присвячена  Єдиним дням дій щодо захисту малих 
річок 

Таврійський 
національний 
університет 
ім. В.І. Вернадського 
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14 травня Науково-популярна лекція «Субмеридиональные трассы путей 
перелетов  птиц над Евразией как геоиндикаторы реальных 
экокоридоров»  

Таврійський 
національний 
університет  
ім. В.І. Вернадського 

15 травня Науково-популярна лекція  
«Дослідження проблем клімату та збереження властивостей 
атмосфери України», присвячена Міжнародному дню клімату 

м. Сімферополь, 
пр. Вернадського, 2 

15 травня Круглий стіл «Клімат як важливий ресурс, що впливає на 
добробут сьогоднішнього та майбутнього покоління», 
присвячений Міжнародному дню клімату 

м. Сімферополь, 
пр. Вернадського, 2 

16 травня Виставка інноваційних розробок студентських 
конструкторських бюро «Наукова молодь презентує», 
присвячена Дню науки 

Таврійський націо-
нальний університет  
ім. В.І. Вернадського, 
Кримський інженер-
но-педагогічний  уні-
верситет  

16 травня Тематичні  екскурсії  по Кримському науковому центру м. Сімферополь, 
пр. Вернадського, 2 

м.  Ф е о д о с і я 

Карадазький природний заповідник НАН України 
1-31  травня Виставка фоторобот «Чарівний Кара-Даг» (до 100-річчя  

Карадагського природного заповідника НАН України) 
Карадагський 
природний заповідник 
НАН України 

14 травня Відкриття  інформаційної алеї в парку Карадазького 
природного заповідника 

Візит – центр 
заповідника 
 

14 травня Демонстрація презентаційного відеоролика «Карадагський 
природний заповідник» 

Карадагський 
природний заповідник 
НАН України 

15 травня Молодіжна конференція присвячена Дню науки «Екологічні 
проблеми та перспективи південно-східного Криму» 

Візит – центр 
заповідника 
 

16 травня 
 

Проведення благодійних екскурсій у Музї історії та природи 
Карадагу та по екологічній стежці для школярів м. Феодосія 

Музей історії та 
природи Карадагу 

м.  Х а р к і в 

Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України 

16 травня 
14:00 

Урочисті збори наукової громадськості Північно-Східного 
регіону 
 

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

Інститут іоносфери НАН і МОН України 

15 травня 
 
 

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

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

16 травня 
 
 
 

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

12-16 травня 
14:00 -16:00 

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

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

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

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

12-30 травня 
 

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 

21 травня Загальноінститутський фізичний семінар м. Харків,  
пр. Леніна, 47 

12-23 травня 
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 

15 травня Лекція для учнів старших класів Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

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

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

Радіоастрономічний інститут НАН України 

12-13 травня 
10:00-15:00 

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

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

14 травня 
10:00-12:00 
14:00-15:00 

 

Науково-популярна лекції: 
«Дослідження джерел космічного радіовипромінювання» 
«Дослідження космічної речовини радіоастрономічними 
методами» 
«Дослідження іоносферних неоднорідностей і збурень» 
«Радіолокатори з синтезованою апаратурою для дистанційного 
зондування» 

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

15 травня 
10:00 

Демонстрація сучасних розробок інституту студентам 
харківських учбових закладів   

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

16 травня 
12:00-15:00 

День відкритих дверей для студентів учбових закладів  
м. Харкова по лабораторіях інституту 

м. Харків,  
вул. Червонопрапорна, 4, 
вул. Ак.Проскури, 12,  
тел.: (057) 3152092 
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Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

травень 
 

Міжнародна заочна науково-практична конференція 
«Теоретичні і практичні аспекти сучасної кріобіології» 
 

м. Харків,  
вул. Переяславська, 23  
тел.: 373-41-43,  
373-38-07 

травень 
 

Засідання Міжнародної кафедри ЮНЕСКО з кріобіології 
Доповідь: «Значення наукових досягнень молодих вчених 
країн світу для розвитку кріобіології як науки» 
 

м. Харків,  
вул. Переяславська, 23  
тел.: 373-41-43,  
373-38-07 

травень 
 

Конференція молодих вчених України з міжнародною участю 
«Холод в біології і медицині» 
Доповідь «Вклад молодих вчених НАН України в розвиток 
кріобіології і кріомедицини в світі» 

м. Харків,  
вул. Переяславська, 23  
тел.: 373-41-43,  
373-38-07 

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 

Інститут технічних проблем магнетизму НАН України 

14 травня  
14:00 

Популярна лекція «Новітні технології підвищення 
ефективності магнітного управління орієнтацією орбітальних 
космічних апаратів» 

м. Харків,  
вул. Фрунзе, 21, 
тел.: (098) 0640478 

15 травня 
10:00 

День відкритих дверей м. Харків,  
вул. Індустріальна 19,  
тел.: (098) 0640478 

м.  Х е р с о н 

Херсонська гідробіологічна станція НАН України 

14 травня  
 
 

День відкритих дверей 
 
 

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

15-16 травня  
 
 

Наукові читання 
 
 

м. Херсон,  
вул. М. Фортус, 87 
тел.: (0552)27-03-35 
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м.  Ч е р к а с и 

Інститут проблем математичних машин та систем НАН України 

15 травня 
10:00 

 

Наукові доповіді для студентів та викладачів  факультету 
обчислювальної техніки інтелектуальних та управляючих 
систем ЧНУ: «Новий метод кластеризації точок 
спостереження в багатовимірному просторі характеристик 
складних систем»   
 

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

 
14 травня 

11:30 
 

15 травня 
10:00 

 
15 травня 

11:30 
 

15 травня 
14:30 

 
16 травня 

10:00 
 

Наукові доповіді для студентів: 
1. «Система підтримки прийняття рішень диспетчером служби 
112» 

 
 2.«Генетичне програмування і задачі ідентифікації» 

 
 
 3. «Принципи розробки СППР при діагностуванні  
ендокринних захворювань» 
 
4.«Аналіз та прогнозування вартості об’єктів нерухомості» 
 
 
5.«Формування тестів у автоматизованих системах контролю 
знань» 

Черкаський державний 
технологічний 
університет,  
м. Черкаси,  
бул. Шевченка, 460 
тел.: (0472) 73 02 35 
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Установи Міністерства освіти і науки України 
(З повним переліком заходів та детальнішою інформацією про них можна ознайомитись 

на веб-сайті Фестивалю: www.festival.nas.gov.ua) 
 
Дата і час 
проведення 

Назва заходу 
 

Місце проведення 

м.  К и ї в 

Київський національний торговельно-економічний університет 

15 травня Вузівський круглий стіл «Якість підготовки менеджерів: 
принципи, технології, перспективи» 

м. Київ, вул. Кіото, 19,  
А-203, тел.: 531-47-76 

15 травня Вузівський круглий стіл «Глобальний вимір економічних  
інтересів сучасної України» 

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

16 травня Всеукраїнський круглий стіл «Удосконалення бухгалтерського 
обліку підприємств з використанням сучасних інформаційних 
технологій» 

м. Київ, вул. Кіото, 19,  
тел.: 531-48-52 

16 травня Всеукраїнський конкурс он-лайн гра «Конкурентна політика 
держави як фактор розвитку економіки України» 

м. Київ, вул. Кіото, 19, 
тел.: 531-49-87,  
531-49-88 

16 травня Семінар заходу Всеукраїнського руху «Молодь за права 
споживачів» «Український споживач – Європейський 
споживач?» 

м. Київ, вул. Кіото, 19, 
тел.: 531-47-94,  
513-77-63 

16 травня Бліц-інфо «ЕКО – споживання: реалії чи мрії?» м. Київ, вул. Кіото, 19, 
тел.: 531-47-94,  
513-77-63 

17 травня Засідання Євроклубу «Пріоритетні напрями співробітництва 
України та ЄС» 

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

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

15 травня 
10.00 – 13.00 

Круглий стіл «Інтелектуальна місія і соціальна 
відповідальність дослідницьких університетів» 

м. Київ,  
пр. Перемоги, 54/1, 
І корпус,  
конференц-зал, 
тел.: 456-50-57 

Національний авіаційний університет 

15-16 травня 
 
  

Міжнародна конференція 
«Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика» 
БЖДЛ-2014» 

м. Київ,  
пр. Космонавта 
Комарова, 1 
тел.: 497-33-54,  
406-78-91 

Національний транспортний університет 

14-16 травня 
13.00-16.00 

LXX Наукова конференція професорсько-викладацького 
складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених 
структурних підрозділів університету 

Національний 
транспортний 
університет  
т. 280-20-77 

16 травня 
13.00- 15.00 

Засідання секції LXX Наукової конференції «Сучасне 
прочитання постаті Тараса Шевченка в Україні й світі: 
Шевченкіана XXІ століття» (присвячено 200-річчю від дня 
народження Тараса Шевченка) 

Національний 
транспортний 
університет  
т. 280-20-77 
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Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука 

17 травня 
15.00 

Майстер-класи з формоутворення та монументальних 
технологій 

м. Київ,  
вул. Кіквідзе, 36, 
тел.: 285-77-16 

м.  Г о р л і в к а 

Донбаський державний педагогічний університет 

16 травня 
10.00 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 
учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі 
різнорівневих систем» 

Донецька обл. 
м. Горлівка,  
вул. Нестерова, 124-а, 
корпус  6, 
т. 050 627 12 44 

м.  Д н і п р о п е т р о в с ь к 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 

15 травня 
14:30 

 

Ярмарка інноваційних проектів (ідей) та технологій м. Дніпропетровськ 
вул. Ворошилова, 25, 
ауд. 342, 
тел.:(056) 713-51-75  

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 

15 травня 
13.30 

Регіональна  наукова конференція «Фізичне виховання, спорт і  
основи здорового способу життя в сучасному суспільстві» 

м. Дніпропетровськ,  
вул. Наб. Перемоги, 10, 
т. (0562) 46-05-52 

16 травня 
13.30 

Спортивно-масовий захід за участю молодих вчених ВНЗ 
Дніпропетровщини, присвячений популяризації здорового 
способу життя та дня науки 

м. Дніпропетровськ,  
вул. Наб. Перемоги, 10, 
т. (0562) 46-05-52 

Національний гірничий університет 

15 травня Проведення урочистого зібрання з нагоди фестивалю науки м. Дніпропетровськ,  
Центр дозвілля НГУ, 
тел.: 744-73-39 

15-17 травня Виставка найновіших надходжень монографій, навчальних 
посібників, підручників, іншої навчально-методичної 
літератури 

м. Дніпропетровськ,  
бібліотека НГУ, 
тел.: 744-73-39 

15 травня Конференція студентів і молодих учених «Наукова весна» Дніпропетровськ,  
пр. К. Маркса, 19, 
корп. 1,  

15 травня Проведення урочистого зібрання з нагоди фестивалю науки м. Дніпропетровськ,  
Центр дозвілля НГУ, 
тел.: 744-73-39 

м.  Д о н е ц ь к 

Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України 

15 травня 
11.00 

Семінар «Штучний інтелект: теоретичні аспекти та практичне 
застосування» 

м. Донецьк,  
вул. Артема, 118-б, 
тел.: (062) 311-34-24 
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Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

14 травня 
 

VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених «Маркетинг у третьому 
тисячолітті» 

м. Донецьк, 
 вул. Щорса, 31, 
тел.: (062) 312-70-26 

15-17 травня 
 

VIІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція 
«Енергоефективні та ресурсозберігаючі технології та 
обладнання у харчовій промисловості та теплохладотехниці» 

м. Донецьк,  
вул. Щорса, 31, 
тел.: (062) 304-27-82 

15 травня 
 

Виставка з оглядом «Михайло Іванович Туган-Барановський - 
вчений-економіст світової слави» (до 150 річчя від дня 
народження) 

м. Донецьк,  
вул. Щорса, 31, 
тел.: (062) 312-94-11 

16 травня 
 

Круглий стіл «Стан стандартизації та технічного регулювання 
в Україні» 

м. Донецьк,  
вул. Щорса, 31, 
тел.: (062) 312-94-11 

травень Віртуальна виставка «Розвиток новітніх інформаційних 
технологій в суспільстві знань» 

тел.: (062) 312-94-11 

м.  З а п о р і ж ж я 

Запорізький національний університет 

15 травня  
14.30 

Урочисте засідання науково-технічної ради, 
присвячене Дню науки, та відзначенню науковців ЗНУ  
з нагоди професійного свята 

м. Запоріжжя. 
вул. Жуковського,66, 
тел.: 228-75-04 

м.  І в а н о – Ф р а н к і в с ь к 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

12-15 травня Конкурс серед студентів та учнів  навчальних закладів  
м. Івано-Франківська  «Нова енергія» 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Карпатська, 15, 
ауд. 0208               

16 травня 
10.00-17.00 

 
 

14.30 

Обласне урочисте  засідання присвячене Всеукраїнському  
фестивалю науки 
Виставка наукових досягнень  вищих навчальних закладів  
м. Івано-Франківська та області. 
Нагородження переможців конкурсу ОДА «Відомий 
науковець року», «Молодий вчений року». 

м. Івано-Франківськ, 
вул. Галицька, 2 

Київський національний університет технологій та дизайну 

15-16 травня 
  

Наукова конференція студентів «Законодавство України: 
погляд молодих правників». 

Юридичний інститут, 
Прикарпатський 
національний 
університет  
ім. Василя Стефаника 
м. Івано-Франківськ,  
вул. Шевченка, 44-а,  
тел.: (0342) 59-60-09 

22-23 травня Міжнародні конференція «Етнополітичні трансформації 
України в контексті інтеграційних процесів Центрально-
Східної Європи» 

Навчально-методичний 
центр  політичних та 
євроінтеграційних 
досліджень ПрНУ, 
м. Івано-Франківськ,  
вул. Шевченка, 57 
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24-25 травня 
 

ІІ Міжнародна наукова конференція «Авраамічні релігії в 
Україні: інкультураційні взаємовпливи та міжконфесійні 
взаємини», присвячена пам’яті святих рівноапостольних 
Кирила і Мефодія 

Філософський 
факультет 
Прикарпатський 
національний 
університет 
м. Івано-Франківськ,  
вул. Шевченка, 57, 
тел.: (0342)596066 

29-30 травня Всеукраїнський семінар «Творчість Марка Черемшини в 
контексті українського літературного процесу кінця XIX – 
початку XX ст.» 
 

Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника, 
філологічний 
факультет, 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 57,  
тел.: (0342)596042 

16 травня 
 

Обласні урочистості з нагоди Дня науки Івано-Франківський 
національний 
медичний університет 

м.  К а м ’ я н е ц ь – П о д і л ь с ь к и й 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

15 травня 
15.00 

Брейн-ринг «Наука: факти і гіпотези…» 
 

м. Кам’янець-
Подільський, 
вул. Шевченка, 13,  
тел.: 0673840828 

15-17 травня 
21-23 травня 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Зоотехнічна 
наука: історія, проблеми, перспективи» Проходите6ме в два 
етапи 

м. Кам’янець-
Подільський, 
вул. Шевченка, 13,  
тел.: 0673840828 

16 травня Науковий семінар: «Інноваційні технології  в сучасному 
аграрному секторі України»   

м. Кам’янець-
Подільський, 
вул. Шевченка, 13,  
тел.: 0673840828 

15 травня Студентський круглий стіл  м. Кам’янець-
Подільський, 
вул. Шевченка, 13,  
тел.: 0673840828 

17 травня Участь на святі  Дня науки в міській адміністрації міста 
Кам’янця – Подільського  

м. Кам’янець-
Подільський, 
вул. Шевченка, 13,  
тел.: 0673840828 

17 травня Проведення днів «Відкритих дверей» та проведення виставок м. Кам’янець-
Подільський, 
вул. Шевченка, 13,  
тел.: 0673840828 

15 травня Лекція презентація  з демонстрацією  мультимедійною 
програмою «Сучасні аспекти діагностики, профілактики та 
заходи боротьби в тваринництві»   

Подільський 
державний аграрно-
технічний університет  
Ветеринарний 
факультет 
тел.: 0673754693 
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16 травня Наукові слухання про наукову роботу магістрів, аспірантів та 
викладачів на факультеті  

Подільський 
державний аграрно-
технічний університет  
Ветеринарний 
факультет 
тел.: 0673754693 

16 травня Виставка наукової продукції кафедр інституту агротехнологій Подільський 
державний аграрно-
технічний університет 
НДІАТ, 
тел.: 0677354247 

16 травня Наукова конференція присвячена Дню науки «Впровадження 
космічного моніторингу сільськогосподарських земель»  

Подільський 
державний аграрно-
технічний університет 
НДІАТ, 
тел.: 0677354247 

17 травня Науковий семінар: «Щорічна Всеукраїнська науково-
практична конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток»  

Подільський 
державний аграрно-
технічний університет 
НДІАТ, 
тел.: 0677354247 

17 травня Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми 
збалансованого природокористування»  

Подільський 
державний аграрно-
технічний університет 
НДІАТ, 
тел.: 0677354247 

16 травня Виставка наукової продукції кафедр інституту агротехнологій Подільський 
державний аграрно-
технічний університет 
НДІАТ, 
тел.: 0677354247 

16 травня Наукова конференція присвячена Дню науки «Впровадження 
космічного моніторингу сільськогосподарських земель»  

Подільський 
державний аграрно-
технічний університет 
НДІАТ, 
тел.: 0677354247 

17 травня Науковий семінар: «Щорічна Всеукраїнська науково-
практична конференція студентів, аспірантів та молодих 
вчених «Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток»  

Подільський 
державний аграрно-
технічний університет 
НДІАТ, 
тел.: 0677354247 

17 травня Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми 
збалансованого природокористування»  

Подільський 
державний аграрно-
технічний університет 
НДІАТ, 
тел.: 0677354247 

16 травня Проведення огляду до конкурсу «Дослідне поле»  Подільський 
державний аграрно-
технічний університет 
НДІАТ, 
тел.: 0677354247 

16-17 травня Студентський круглий стіл «Перші наукові кроки»  Подільський 
державний аграрно-
технічний університет 
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16-17 травня День відкритих дверей для випускників профтехучилищ, 
технікумів та коледжів  

Подільський 
державний аграрно-
технічний університет 

16-17 травня Конкурс наукових робіт студентів ІМСГ  Подільський 
державний аграрно-
технічний університет 

17 травня Виставка наукових досягнень присвячена Дню науки та дню 
міста   

Подільський 
державний аграрно-
технічний університет 

м.  К і р о в о г р а д 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

14-16 травня ХV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми 
енергоресурсозбереження в електромеханічних системах. 
Наука, освіта і практика». У рамках конференції проводиться 
VІІІ спеціалізована науково-технічна виставка «Сучасні 
технології в освіті та виробництві»  

м. Кременчук,  
вул. Першотравнева, 20,   
конференц-зал,  
ауд. 1211, 
тел.: (05366) 3-11-47 

13–16 
травня 

Наукові семінари, «круглі столи» та студентські тренінги на 
кафедрах університету, присвячені Дню науки  

м. Кременчук,  
вул. Першотравнева, 20,   
тел.: (05366) 36217 

17 травня 

 

Виставка наукових досягнень кафедр університету (дослідних 
зразків, наукових публікацій, навчально-методичних розробок, 
звітів з НДР, виконаних науковцями університету) 

м. Кременчук,  
вул. Першотравнева, 20,   
корп. 1, хол, 
тел.: (05366) 36217 

17 травня 
 Конкурс на кращу презентацію наукових досягнень кафедр 

університету 

м. Кременчук,  
вул. Першотравнева, 20,   
корп. 1, хол, 
тел.: (05366) 36217 

17 травня 
 

Нагородження науковців університету почесними грамотами 
від облдержадміністрації, обласного управління освіти і науки, 
міськвиконкому тощо 

м. Кременчук,  
вул. Першотравнева, 20,   
конференц-зал, ауд. 
1211, 
тел.: (05366) 36217 

м.  Л у г а н с ь к 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

15 травня 
13.50–15.10 

Квест до 200 – річчя від дня народження Тараса Шевченка для 
студентів 1 – 2 курсів університету та учнів Дитячої академії 

м. Луганськ, 
вул. Оборонна, 2, 
наукова бібліотека, 
т.(0642) 53-72-56 

15 – 17 
травня 

9.00–17.00 

Книжкова виставка до 190-річчя від дня народження  
К. Д. Ушинського  

м. Луганськ, 
вул. Оборонна, 2, 
наукова бібліотека, 
т. (0642) 53-72-56 

15 – 17 
травня 

9.00–17.00 

Виставка-презентація книг до Дня слов’янської писемності і 
культури  

м. Луганськ, 
вул. Оборонна, 2, 
наукова бібліотека, 
т. (0642) 53-72-56 
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16 травня 
12.00–17.00 

І Всеукраїнська конференція студентів та молодих вчених 
«Актуальні проблеми харчової промисловості та ресторанного 
господарства. Сучасні питання підготовки кадрів» 

кафедра харчових 
технологій 
м. Луганськ, 
вул. Оборонна, 2, 
т. (095) 224-38-94 

16 травня 
9.00–10.20 

Літературний огляд з нагоди святкування 180 річниці від дня 
народження Д. І. Менделєєва 

Наукова бібліотека 
м. Луганськ, 
вул. Оборонна, 2, 
т. (0642) 53-72-56 
 

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля 

15 травня 
14-00 

Міжрегіональна конференція «Молодіжна наука як складова 
розвитку українського суспільства» 

м. Луганськ,  
кв. Молодіжний 20-а,      
т. (0642)500951 

15 травня 
12-00 

Методологічний семінар «Історія науки і техніки» м. Луганськ,  
кв. Молодіжний 20а, 
т. (0642)331110 

14-15 травня 
12-00 

Міжнародна науково-практична конференція «Стандартизація, 
сертифікація та управління якістю в Україні – шлях до 
внутрішнього та міжнародного ринків» 

м. Луганськ,  
вул. Темерязєва, 50 
«Луганськ-стандарт-
метрологія» 
т. (0642)418063 

15 травня 
12-00 

Методологічний семінар «Історія науки і техніки» м. Луганськ, кв. 
Молодіжний 20-а, 
т. (0642)331110 

16 травня 
11-00 

Всеукраїнська конференція «Відкриті Університетські Фізичні 
читання» 

м. Луганськ, кв. 
Молодіжний 20-а, 
т. (0642)500826 

16 травня 
10.00-16.00 

Виставка 
«Наукові розробки вчених університету» 

м. Луганськ, кв. 
Молодіжний 20-а, 
т. (0642)415261 

17 травня 
10.00-16.00 

Екскурсії для студентів по музею університету і науковим 
лабораторіям  

м. Луганськ, кв. 
Молодіжний 20-а, 
т. (0642)415261 

м.  Л ь в і в 

Львівська державна фінансова академія 

15 травня 
12.00 

Студентська наукова конференція на тему «Фінансово-
економічна безпека в контексті сучасних викликів» 

м. Львів, вул. Медової 
Печери, 53, 
фінансовий факультет, 
тел.: (032)251-23-83 

15 травня 
15.30 

Круглий стіл на тему «Теоретико-практичні аспекти розробки 
web-ресурсів» 

м. Львів,  
вул. Коперника, 3, 
т. (032)235-86-54 

15 травня 
15.00 

Круглий стіл на тему «Проблеми інтеграції України до 
Європейського Союзу» 

м. Львів, вул. Медової 
Печери, 53, 
фінансовий факультет, 
т. (032) 251-23-83 

15 травня 
12.00 

Дискусійний клуб «Роль адміністрування у формуванні 
державотворчого патріотизму нації з позиції податкової 
домінанти» 

м. Львів, вул. Медової 
Печери, 53, 
фінансовий факультет, 
т. (032) 251-23-83 
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15 травня 
15.00 

Круглий стіл на тему «Роль суспільних дисциплін у процесі 
розбудови української державності» 

м. Львів,  
вул. Коперника, 3, 
тел.: (032)235-86-54 

15 травня 
15.30 

Науково-методичний семінар на тему «Науково-методичні 
інновації в галузі фізичного виховання і спортивного 
тренування» 

м. Львів,  
вул. Коперника, 3, 
т.(032)235-86-54 

15 травня 
12.00 

Науковий диспут на тему «Напрями реформування фінансово-
банківської системи України» 

м. Львів,  
вул. Коперника, 3, 
т. (032)235-86-54 

15  травня 
13.00 

Круглий стіл на тему «Кар'єра з ProCredit Bank»  м. Львів, вул. Медової 
Печери, 53, 
фінансовий факультет, 
т. (032)251-23-83 

15-16 травня Виставка науково-методичної літератури в рамках Фестивалю 
науки  

м. Львів,  
вул. Коперника, 3, 
т. (032)235-86-54 

16 травня 
15.00 

Науково-методичний семінар на тему «Роль методичної 
роботи у підвищенні рівня професійної підготовки викладача» 

м. Львів, вул. Медової 
Печери, 53, 
фінансовий факультет, 
т. (032)251-23-83 

16 травня 
13.00 

Засідання студентського наукового гуртка на тему «Сучасний 
стан розвитку обліку і контролю» 

м. Львів, вул. 
Коперника, 3, 
т. (032)235-86-54 

16 травня 
11.00 

Науково-практична конференція «Новітні тенденції 
модифікації управлінських процесів на підприємствах» 

м. Львів, вул. Медової 
Печери, 53, 
фінансовий факультет, 
т.(032)251-23-83 

16 травня 
15.00 

Круглий стіл тему «Львів на перехресті культур. Проблеми 
толерантності» 

м. Львів, вул. 
Коперника, 3, 
т. (032)251-23-83 

17 травня 
11 00 

Науково-методичний семінар на тему «Інформаційні системи 
стосовно комп’ютерної обробки інформації та сучасні методи 
математичного моделювання стосовно фінансово-економічних 
задач» 

м. Львів,  
вул. Наукова 3б,  
зал засідань, к. 709 
(ІППММ  
ім. Ярослава 
Підстригача НАНУ) 
т. (032)251-23-83 

17 травня 
15.00 

Круглий стіл на тему «Сучасні напрями лінгво-когнітивних 
досліджень» 

м. Львів,  
вул. Коперника, 3, 
т. (032)235-86-54 

Львівський інститут економіки і туризму 

12 травня 
 

Науково-практичний семінар «Діловий етикет в системі 
корпоративного управління» 

Факультет 
менеджменту, 
товарознавства та 
комерційної діяльності 
(ауд. 107), 
вул. Дж. Вашингтона, 5а 

13 травня Конкурс студентських краєзнавчих проектів «Україна 
Інкогніта» 

Факультет туризму, 
готельної і ресторанної 
справи, 
вул. Л. Українки, 39, 
к/з 
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14 травня Міжвузівська науково-практична конференція «Розвиток 
індустрії гостинності в умовах глобалізаційних процесів: 
економічні та фінансові аспекти» 

Бухгалтерсько-
економічний 
факультет, (ауд. 49) 
вул. Кн. Романа, 36 

12 травня 
 

Круглий стіл «Сучасні тренди в ресторанному бізнесі 
України» 

Факультет туризму, 
готельної і ресторанної 
справи, 
вул. Л. Українки, 39 

14 травня 
 

Науково-практична конференція «Українська кулінарія як 
європейський бренд: тенденції, особливості, перспективи» 

Факультет туризму, 
готельної і ресторанної 
справи, 
вул. Л. Українки, 39 

16 травня 
 

Засідання наукового гуртка «Ресторатор» – «Сучасне теплове 
обладнання вітчизняного виробництва в галузі та критерії його 
підбору» 

Факультет туризму, 
готельної і ресторанної 
справи, 
вул. Л. Українки, 39 

Національний університет «Львівська політехніка» 

15-17 травня Нагородження переможців конкурсу «Кращий молодий 
науковець року» 2013 року навчально-наукових інститутів 
Національного університету «Львівська політехніка» 

м. Львів,  
вул. С. Бандери, 12, 
актовий зал, 
тел.: (032) 258-21-75; 
258-26-61 

20-22 травня 
 

Міжнародна науково-технічна конференція «Новітні 
технології використання цеолітових туфів в промисловості» 
 

м. Львів,  
вул. С. Бандери, 12, 
актовий зал,  
тел.: (032) 258-24-51; 
258-26-50 

21-24 травня 
 

III Міжнародна наукова конференція «Інформація, 
комунікація, суспільство 2014» – (ІКС-2014) 

 

м. Львів,  
вул. Професорська, 1,  
ауд. 524, читальний зал 
Науково-технічної 
бібліотеки 
вул. Митрополита 
Андрея, 5,  
тел.:  (067) 3698034 

22-23 травня 
 

V міжнародна науково-практична конференція «Управління 
інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між 
учасниками» 

м. Львів,  
вул. С. Бандери, 12, 
актовий зал,  
тел.:  (032) 258-21-75

26-30 травня 
 

VI міжнародна наукова конференція «Оксидні матеріали 
електронної техніки – отримання, властивості, застосування» 
 

м. Львів,  
вул. С. Бандери, 12, 
актовий зал, 
тел.: (032) 258-26-96; 
258-25-55 

м. Л у ц ь к 

Луцький національний технічний університет 

14-16 травня ХХХVІІ студентська науково-технічна конференція «Україна 
сьогодні: інтеграція освіти і науки» 

м. Луцьк,  
вул. Львівська, 75, 
тел. (0332) 74-61-18 

15 травня 
13.00 

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

м. Луцьк, вул. Потебні, 
56, ауд. 34 
т. (0332) 26-04-11 



П р о г р а м а  
 

35 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

15 травня 
12.30 

Науковий семінар «Формування валеологічних знань у 
студентів на заняттях з фізичного виховання» 

м. Луцьк,  
вул. Львівська, 75, 
т. (0332) 26-80-79 

15 травня 
14.00 

Студентська науково-практична конференція «Сучасні 
напрямки досліджень в дизайні» 

м. Луцьк, вул.  
Львівська, 75, ауд.38, 
т. (0332) 74-61-38 

15 травня 
15.00 

Українська та зарубіжна Шевченкіана (до 200-річчя від дня 
народження Т.Г.Шевченка) 

м. Луцьк,  
вул. Львівська, 75,  
ауд. 255  
т. (0332) 74-61-40 

15 травня 
11.30 

Науковий семінар «Автоматика і управління в освіті, науці та 
виробництві» 

м. Луцьк, вул. Потебні, 
56, ауд. 33, 
т. (0332) 26-14-09 

15 травня Науково-методичний семінар «Апроксимація гвинтового 
коноїда та катеноїда однотипними відсіками розгортних 
поверхонь» 

м. Луцьк, вул. 
Львівська, 75,  
т. (0332) 74-61-08 

15 травня 
10.00 

Науково-практичний семінар «Випробування та оцінка 
відповідності колісних транспортних засобів» 

м. Луцьк,  
вул. Львівська, 75,  
ауд. 349 
т. (0332) 74-61-45 

15-16 травня 
10.00-17.00 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Логістичні 
системи: глобальний, національний та локальний виміри» 

м. Луцьк,  
вул. Львівська, 75,  
ауд. 36 
т. (0332) 25-82-30,  
т. 25-40-13 

15-16 травня Семінар для студентів та молодих вчених вищих та середніх-
спеціальних навчальних закладів, підприємств міста Луцька 
«Проблеми підвищення якості і безпечності продукції» 

вул. Львівська, 75, 
т. (0332) 78-99-51 

15 травня 
15.00 

Українська та зарубіжна Шевченкіана (до 200-річчя від дня 
народження Т.Г.Шевченка) 

м. Луцьк,  
вул. Львівська, 75,  
ауд. 255  
т. (0332) 74-61-40 

15 травня 
11.30 

Науковий семінар «Автоматика і управління в освіті, науці та 
виробництві» 

м. Луцьк, вул. Потебні, 
56, ауд. 33, 
т. (0332) 26-14-09 

16 травня 
13.20 

Науковий семінар «Аналіз технологічних процесів 
механічного оброблення за критеріями енергоефективності» 

м. Луцьк, вул. Потебні, 
56, ауд. 44, 
т. (0332) 26-49-43 

16 травня 
13.20 

Круглий стіл «Актуальні питання фізики напівпровідників та 
напівпровідникового матеріалознавства» 

м. Луцьк,  
вул. Львівська, 75,  
ауд. 313 
тел. (0332) 74-61-09 

16 травня 
13.00 

Відкритий науковий семінар з представниками виробничих 
підприємств, освітніх та наукових організацій Волині «Наука 
та виробництво. Актуальні питання співпраці в контексті 
євроінтеграції» 

м. Луцьк,  
вул. Львівська, 75,  
ауд. 367 
т. (0332) 74-61-37 

16 травня 
13.00 

Круглий стіл «Дослідження руху вантажопотоків у місті 
Луцьку» 

м. Луцьк,  
вул. Потебні, 56 
т. (0332) 76-73-96 

16 травня 
13.00 

Круглий стіл «Удосконалення організації дорожнього руху в  
м. Луцьку» 

м. Луцьк,  
вул. Потебні, 56 
тел. (0332) 26-08-50 
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16 травня 
14.00-17.00 

IV Міжнародний науково-практичний семінар 
«Транскордонне співробітництво як фактор розвитку 
міжнародної інтеграції» 

м. Луцьк,  
вул. С. Ковалевської, 29, 
ауд. 225а 
т. (0332) 78-99-49 

16 травня 
15.00-18.00 

Круглий стіл «Перспективи просторового розвитку міста» м. Луцьк,  
вул. С. Ковалевської, 29, 
ауд. 206 
тел. (0332) 24-36-12 

16 травня 
15.00 

Науковий семінар «Правове забезпечення громадського 
контролю за витрачанням бюджетних коштів» 

м. Луцьк,  
вул. С. Ковалевської, 29, 
ауд. 202  
т. (0332) 78-55-66 

16 травня 
15.00 

Студентська конференція «Дослідження актуальних питань 
лінгвістики та компаративістики» 

м. Луцьк,  
вул. Львівська, 75,  
ауд. 243 
т. (0332)74-61-39 

16 травня 
11.30 

Науковий семінар «Застосування математичних методів в 
науці і техніці» 

м. Луцьк,  
вул. Львівська, 75  
т. (0332)74-61-29 

16 травня 
12.00 

Круглий стіл науковців кафедри ІКЗ АПК та Волинської 
ДСГДС ІСГЗП НААН України на тему: «Особливості 
сучасних технологій вирощування цукрового буряку» 

Волинська ДСГДС 
Луцький район,  
смт. Рокині,  
вул. Шкільна, 2, 
тел. (0332) 70-67-05 

16-17 травня Круглий стіл «Проблеми розвитку легкої промисловості в 
Західному регіоні» 

м. Луцьк,  
вул. Львівська, 75,  
ауд. 29, 
т. (0332) 74-61-01 

17 травня 
12.00 

Круглий стіл «Проблеми оптимізації режимів роботи 
тиристорних компенсаторів реактивної потужності» 

м. Луцьк. 
вул. Львівська 75,  
ауд. 103, 
т. (0332)74-61-19 

17 травня 
13.00 

Виставка наукових розробок кафедри комп’ютерного 
проектування верстатів та технологій машинобудування 

м. Луцьк, 
вул. Львівська, 75,  
ауд. 121, 
вул. Потебні, 56,  
ауд. 22,  
«Адреналін-сіті» 
вул. Карбишева, 1 
т. (0332) 26-04-11 

17 травня 
12.00 

Круглий стіл «Технологічні комплекси пакування» м. Луцьк. 
вул. Потебні, 56,  
ауд. 214 
тел. (0332) 76-73-95 

17 травня 
13.00 

Круглий стіл «Використання сучасних енергоефективних 
матеріалів та технологій у будівництві» 

м. Луцьк,  
вул. Потебні, 56 
т. (0332) 26-24-60 

17 травня 
13.00 

Круглий стіл «Двовимірні фізико-механічні поля та їхня 
взаємодія в тілах із тріщинами, тонкими включеннями та 
накладками» 

м. Луцьк,  
вул. Львівська, 75 
т. (0332) 74-61-48 

17 травня 
12.00-15.00 

Круглий стіл «Національна безпека України в контексті 
євроатлантичної інтеграції» 

м. Луцьк,  
вул. С. Ковалевської, 29, 
ауд. 225а, 
тел. (0332) 78-99-49 
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17 травня 
13.00-15.00 

Круглий стіл «Актуальні проблеми розвитку підприємств в 
умовах кризи» 

м. Луцьк,  
вул. С. Ковалевської, 29, 
ауд. 104, 
т. (0332) 24-40-13 

17 травня 
13.00 

Науковий семінар «Переваги застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності в Україні» 

м. Луцьк,  
вул. С. Ковалевської, 29, 
ауд. 220, 
т. (0332) 78-99-52 

17 травня 
11.30 

Науковий диспут «Підготовка фахівців сфери ІТ» м. Луцьк,  
вул. Потебні, 56,  
ауд. 33, 
т. (0332) 26-14-09 

17 травня Науковий семінар кафедри обладнання лісового комплексу та 
теорії механізмів машин з працівниками Волинського 
обласного управління мисливського та лісового господарства 
«Актуальні проблеми механізації лісозаготівель та лісового 
господарства у Волинській області» 

м. Луцьк, 
вул. Львівська, 75,  
ауд. 215, 
т. (0332) 74-61-13 

м.  М а р і у п о л ь 

Приазовський державний технічний університет 

14-16 травня 
13.00 

Виставка  наукової літератури «Вчені ПДТУ – авангард 
сучасної науки» 
 

м. Маріуполь,    
вул. Університетська, 7,  
науковий читальний 
зал бібліотеки  
т. (0629)44-62-54 

м. М е л і т о п о л ь 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

15 травня 
13.00 

Круглий стіл: «Науковий потенціал Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького: стан та перспективи» 

м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20, ауд. 35, 
тел.: (0619) 44-03-63 

15 травня 
13.00 

 

Міжкафедральний семінар «Сучасні проблеми лінгвістики» м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20,  
ауд. 159, 
тел.: (0619) 44-03-63 

15 травня 
13.00 

 

Брейн-ринг «Географічні науки, історія та спорт» м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20, 
корп. А2, актовий зал, 
тел.: (0619) 44-03-63 

15 травня 
13.00 

 

Брейн-ринг «Географічні науки, історія та спорт» м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20, 
корп. А2, актовий зал, 
тел.: (0619) 44-03-63 

16 травня 
14.00 

Круглий стіл у форматі виїзного засідання з теми «Експрес-
оцінка сучасного стану екотопу Молочного лиману та 
Азовського моря» 

м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 10, 
тел.: (0619) 44-03-63 

16 травня 
12.30 

Круглий стіл: «Соціалізація економічного розвитку України» м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20,  
ауд. 156, 
тел.: (0619) 44-03-63 



П р о г р а м а  

 

38 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

16 травня 
14.00 

 

Науковий семінар «Проблеми сучасної математики» м. Мелітополь,  
вул. Леніна, 20, ауд. 57 
т. (0619) 44-03-63 

м. М и к о л а ї в 

Чорноморський державний університет імені Петра Могили 

травень Круглий стіл «Студентське самоврядування як школа 
демократії» 

м. Миколаїв,  
вул. 68 Десантників, 10, 
тел.: (0512) 76-55-52, 
57-18-00 

15 травня Урочисте засідання Вченої ради університету з відзначенням 
вчених університету, які отримали значні результати в 
науковій діяльності в 2013 році за результатами звіту з НДР в 
МОН України, вручення грамот та подяк обласної ради, 
управління освіти і науки облдержадміністрації, НАН 
України, Південного центру НАН та МОН України, ЧДУ ім. 
Петра Могили  

м. Миколаїв,  
вул. 68 Десантників, 10, 
приміщення Вченої 
ради університету, 
тел.: (0512) 76-55-89 

15 травня 
 

Урочисте засідання Ради молодих науковців університету з 
відзначенням молодих науковців університету, які вибороли 
переможні місця на всеукраїнському конкурсі молодих 
науковців та переможців всеукраїнських олімпіад. 
Демонстрація відеофільму щодо висвітлення та популяризації 
наукових досягнень провідних вчених університету 

м. Миколаїв,  
вул. 68 Десантників, 10, 
приміщення Вченої 
ради університету, 
тел.: (0512) 76-55-89  

16 травня Видання спеціального випуску університетської газети 
«Вагант» присвяченої до Дня науки 

м. Миколаїв,  
вул. 68 Десантників, 10, 
актовий зал, 
тел.: (0512) 76-55-52, 
57-18-00 

травень Всеукраїнська студентська наукова конференція 
«Молодіжний Ольвійський форум – 2014» Світова криза: 
прояви, наслідки, шляхи подолання 

м. Миколаїв,  
вул. 68 Десантників, 10, 
тел.: (0512) 76-55-53, 
46-41-26 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

14-15 травня Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною 
участю «Проблеми електрообладнання і автоматики 
транспортних засобів» 

м. Миколаїв,  
пр. Леніна, 3 
тел.: (0512) 47-70-95 

21-22 травня Міжнародна виставка «Суднобудування-2014» АОЗТ ЕкспоМиколаїв, 
м. Миколаїв,  
пл. Суднобудівників,  
3-Б 

22-23 травня VІІ всеукраїнський форум молодих науковців, присвячений 
дню науки «Макаровські читання» 

м. Миколаїв,  
пр. Героїв  
Сталінграду, 9 
тел.: (0512) 709104 

м. О д е с а 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

15-17 травня 
10.00 

Виставка монографій та підручників працівників 
університету у супроводі із лекцією «Наукові досягнення 
Одеського національного університету»  

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 24, 
наукова бібліотека, 
тел.: (0482) 34-80-11 
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15 травня 
14.00 

Науково-популярна відкрита лекція «Нові досягнення в хімії 
порфіринів та перспективи їх застосування» 

м. Одеса,  
вул. Довженка 7-а, 
біологічний ф-т , 
тел.: (0482)63-57-61 

15 травня 
13.15 

Загальнофакультетський науковий семінар на тему: 
«Дослідження в області нанофізики на фізичному факультеті 
ОНУ» 

м. Одеса,  
вул. Пастера, 27, 
фізичний ф-т , 
тел.: (0482)723-63-02 

15 травня 
12.30 

Семінар «Основні проблеми студентських наукових 
досліджень на історичному факультеті» 

м. Одеса,  
вул. Єлісаветинська, 12, 
історичний ф-т,  
тел.: 048)723-62-87 

15 травня 
12.30 

Відкрита лекція д-ра мед. наук, проф. В.А. Розанова 
«Психосоціальний стрес та психічне здоров’я» 

м. Одеса,  
вул. М. Говорова, 4, 
Інститут інноваційної 
та післядипломної 
освіти  
тел.: 048)776-08-60 

16 травня 
10.00 

Міжнародна науково-практична конференція «Четверті 
юридичні диспути з актуальних проблем приватного права» 

м. Одеса, Французький 
б-р, 26/28, 
економіко-правовий ф-т,  
тел.: (048)748-02-31 

16 травня 
14.00 

Науково-популярна відкрита лекція «Сучасні тенденції 
геологічної науки»  

м. Одеса, 
Шампанський пров. 2,  
геолого-географічний 
ф-т, 
тел.: (0482)746-66-69 

16 травня 
11.00 

Круглий стіл «Внесок вчених ОНУ у світову науку: історія і 
сучасність»  

м. Одеса, вул. 
Преображенська, 24, 
наукова бібліотека, 
тел.: (0482)34-80-11 

16 травня 
13.00 

Круглий стіл  «Актуальність кафедральних наукових 
досліджень в контексті розвитку сучасної історичної науки» 

м. Одеса,  
вул. Єлісаветинська, 12,
історичний ф-т, 
тел.: (048)723-62-87 

16 травня 
14.00 

Відкрита лекція д-ра геогр. наук, проф. Дергачова В.О. « Битва 
за Євразію: Титанічна геополітична трансформація від 
Лондона до Шанхая» 

м. Одеса,  
вул. М. Говорова, 4, 
Інститут інноваційної 
та післядипломної 
освіти, 
тел.: (048)776-08-60 

17 травня 
10.00 

День відкритих дверей геолого-географічного факультету. 
зустріч з школярами міста і області за тематикою «Геолого-
географічні науки та освіта в ОНУ» 

м. Одеса, 
Шампанський пров. 2,   
геолого-географічний 
ф-т, 
тел.: (0482) 746-66-69, 
746-60-35 

17 травня 
12.30 

Відкрита лекція д-ра меди. наук, проф.В. Ф. Простомолотова 
«Питання психопрофілактики в сучасних умовах» 
 
 

м. Одеса,  
вул. М. Говорова, 4, 
Інститут інноваційної 
та післядипломної 
освіти  
тел.: (048)776-08-60 
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Одеський національний економічний університет 

16 травня 
 

Семінар «Економіка Євросоюзу та майбутнє взаємовідносин 
ЄС - Україна» 
 

Інформаційний Центр 
Євросоюзу, м.Одеса, 
вул. Преображенська, 8, 
т. (048) 32-79-16  

16 травня 
 

Урочисте засідання Вченої ради ОНЕУ, присвячене «Дню 
науки» 

м. Одеса,  
вул. Преображенська, 8, 
т. (048) 723-64-89             
т. (048) 777-89-16             

м.  О с т р о г 

Національний університет «Острозька академія» 

23 травня V всеукраїнська науково-практична конференція «Релігійні 
фактори в контексті суспільних та світоглядних 
трансформацій» 

Рівненська обл. 
м. Острог,  
вул. Семінарська, 2,         
т. (05654) 30597 

27 – 28 
травня 

Міжнародна наукова конференція «Релігій і розум: нове 
прочитання думок Абдессаляма Ясіна» 

Рівненська обл. 
м. Острог,  
вул. Семінарська, 2,         
т. (05654) 30597 

м. П о л т а в а 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

13 травня 
 

Круглий стіл, присвячений Дням Європи в Україні м. Полтава,  
пр. Першотравневий, 24, 
т. (099) 057-75-22 

15 – 16 
травня 

 

Міжнародна Інернет-конференція  
«Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика» 

м. Полтава,  
пр. Першотравневий, 24, 
т. (050) 581-03-76 

19 – 21 
травня 

 

Всеукраїнська конференція молодих учених, аспірантів та студентів 
«Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, 
дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва» 

м. Полтава,  
вул. Жовтнева, 42-А 
т. (050) 221-50-75 

22 травня Студентський «Круглий стіл» до Дня слов’янської писемності 
і культури 

м. Полтава,  
пр. Першотравневий, 24, 
т. (0532) 7-27-48 

м. Р і в н е 

Рівненський державний гуманітарний університет 

15 травня 
11.00 

 

Урочисті збори професорсько-викладацького складу 
університету, приурочені до професійного свята науковців – 
Дня науки 

м. Рівне,  
вул.Остафова, 31, 
корп. 2,  
тел.: (0362) 22-60-69 

15 травня 
9.00-11.00 

Виставка наукових праць професорсько-викладацького складу 
університету 

м. Рівне,  
вул.Остафова, 31, 
корп. 2,  
тел.: (0362) 22-60-44 

15-16 травня 
12.00 

 

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та 
молодих науковців «Наука, освіта, суспільство очима 
молодих» 

м. Рівне,  
вул.Остафова, 31, 
корп. 2,  
тел.: (0362) 22-60-69 
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16 травня 
14.15 

Методологічний семінар аспірантів, здобувачів та викладачів 
кафедр художньо-педагогічного факультету «Якість вищої 
освіти: проблеми та перспективи» 

м. Рівне,  
вул.Остафова, 31, 
корп. 1,  
тел.: (0362) 26-67-94 

м.  С л о в ’ я н с ь к 

Донбаський державний педагогічний університет 

15 травня 
12.00 – 14.00 

Виставка наукових робіт молодих учених, студентів Донецька обл.,  
м. Слов’янськ,  
вул. Г. Батюка, 19, 
т.(06262)3 97 87, 
(06262)3 28 08 

15 травня 
12.00 

Семінар «Видатні економісти сучасності» Донецька обл., 
м. Слов’янськ,  
вул. Г. Батюка, 19 
т.(06262)3 97 53, 
(06262)3 97 87 

17 травня 
10.00 

Виставка видавничої продукції професорсько-викладацького 
складу ДДПУ 

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

21.24 травня 
 

 

Міжнародна математична конференція «Крайові задачі, теорія 
функцій та їх застосування», присвячена 60-ти річчю  
В.І. Рукасова (1954-2009 рр.) 

Донецька обл., 
 м. Слов’янськ,  
вул. Г. Батюка, 19, 
т. (06262)3 97 87  

м.  С у м и 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

15 травня 
13.00 

Урочистості з нагоди Дня науки:  
підбиття підсумків наукової діяльності університету за 2013-
2014 н. р.; 
презентація наукових здобутків Інституту фізичної культури 
СумДПУ імені А. С. Макаренка. 
Книжкова виставка 

м. Суми, 
вул. Роменська, 87,  
актовий зал, 
тел.: (0542) 68-59-06, 
(0542) 68-59-39 

16 травня 
10.00 

Круглий стіл «Інноваційний розвиток вищої освіти в умовах 
суспільно-політичних трансформацій українського 
суспільства» 

м. Суми, 
вул. Роменська, 87,  
музей-кімната  
А. С. Макаренка, 
тел.: (0542) 68-59-06, 
(0542) 68-59-39 

м.  Т е р н о п і л ь 

Тернопільський національний економічний університет 

15-16 травня IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 
тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики 
викладання іноземних мов» 

м. Тернопіль, 
вул. Львівська, 11,  
зал засідань,  
тел.: (0352) 47-50-50  
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16-17 травня Всеукраїнська школа-семінар молодих вчених і студентів 
«Сучасні комп’ютерні інформаційні технології» 

м. Тернопіль, 
бульвар Шевченка, 9; 
корп.10, 
тел.: (0352) 47-50-53 

15 травня Регіональний круглий стіл «Модернізація управління 
розвитком територій в контексті Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні» 

м. Тернопіль, 
бульвар Шевченка, 9; 
корп.10, 
тел.: (0352) 47-58-69  

15 травня 
 

Урочисте засідання Науково-технічної ради ТНЕУ з нагоди 
Дня науки 

м. Тернопіль,  
вул. Львівська, 11, 
корп. 11, зал засідань, 
тел.: (0352) 47-50-59 

15 травня 
 
 

Відзначення науковців ТНЕУ з нагоди 
Дня науки України 

м. Тернопіль, вул. 
Львівська, 11, 
корп. 11, зал засідань,  
тел.: (0352) 47-50-57 

м.  Х а р к і в 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

15 травня Випуск святкової радіогазети м. Харків,  
пр. Леніна, 9-а, 
тел.: (057) 702-11-90 

м.  Х е р с о н 

Херсонський національний технічний університет 

15 травня 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 
учених «Науково-практичні розробки молоді на сучасному  
етапі розвитку хімічних технологій» 

Херсонський 
національний 
технічний університет  
т. (0552) 32-69-49 

15 травня 
 

Семінар для студентів, що здобули визначні досягнення в 
наукових дослідження «Студентська наука ХХІ сторіччя» 

Херсонський 
національний 
технічний університет  
т. (0552) 32-69-74 

15 травня 
 

Виставка присвячена видатним науковцям України Херсонський 
національний 
технічний університет  
т. (0552) 32-69-52 

16-17 травня Регіональна науково-практична конференція "Актуальні 
проблеми сучасної лінгвістики, перекладознавства і методики 
викладання мов" 

Херсонський 
національний 
технічний університет  
т. (0552) 32-69-38 

м.  Ч е р н і в ц і 

Буковинський державний фінансово-економічний університет 

15 травня 
14.30 

Майстер-клас «Методи здійснення наукових досліджень стану 
довкілля з використанням комп’ютерних технологій (на 
прикладі Чернівецької області)» 

м. Чернівці, ул. Садова, 5, 
корп 3, ауд. 101, 
тел.: 52-20-58 

15 травня 
10.00 

 

Міждисциплінарний інтерактивний проект кафедри сучасних 
європейських мов «Іноземні мови як складова формування 
сучасного фахівця» 

м. Чернівці, ул. Садова, 5, 
ауд. 307, 
тел.: 52-20-58 



П р о г р а м а  
 

43 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

15 травня 
14.30 

Студентське читання «Видатні науковці Буковини» м. Чернівці, ул. Садова, 5, 
корп 3, ауд. 201, 
тел.: 52-57-54 

15-16 травня 
 

III Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми впровадження здоров’язберігаючих 
технологій  у навчальних закладах східно-європейських країн» 

м. Чернівці, Театральна 
площа, 1, корп. 1,  
тел.: 095-88-36-815; 
вул. Садова, 5, корп 3, 
Секція 1: 
«Здоров’язберігаючі 
технології у 
навчальних закладах» 

16 травня 
10.00 

Міжкафедральний науковий семінар на тему: «Напрями 
корекції практики соціально-економічних досліджень під 
впливом новацій у світовому економічному розвитку та в 
контексті особливостей економіки України» 

м. Чернівці, 
вул. Садова, 5, корп 3, 
кафедра загально-
економічних дисциплін 
тел.: 0679454373 

16 травня 
12.30 

Круглий стіл на тему: «Актуальні сучасні проблеми 
кримінального права, кримінального процесу та 
криміналістики в світлі реформування кримінальної юстиції» 

м. Чернівці, 
вул. Садова, 5,  
актовий зал, 
тел.: 52-20-58 

17 травня 
10.30 

Фінансова гра «Міцний горішок» для студентів ІІІ курсу 
БДФЕУ 

м. Чернівці, 
вул. Садова, 5, 
корп 3, ауд. 310, 
тел.: 52-20-58 

17 травня 
 

Конкурс творчих робіт студентів на тему «Механізм грошово-
кредитного регулювання економіки України» 

м. Чернівці, 
вул. Садова, 5, 
корп 3, ауд. 208, 
тел.: 0509816088  

17 травня 
10.00 

Презентація конкурсних проектів молодих учених і студентів  
БДФЕУ – призерів міжнародних і всеукраїнських творчих 
змагань 

м. Чернівці, 
вул. Штерна, 1, 
корп 3, мультимедійна 
аудиторія, 
тел.: 0950438901  

17 травня 
18.00 

Круглий стіл на тему «Програма виходу України із політичної 
і соціально-економічної кризи» 

м. Чернівці,  
вул. Челюскінців, 8, 
Гуртожиток № 2,             
тел.: 0950438901  
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Заходи Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації 
(З повним переліком заходів та детальнішою інформацією про них 

 можна ознайомитись на веб-сайті Фестивалю: www.festival.nas.gov.ua) 
 

Дата і час  Назва заходу Місце проведення 

м.  К и ї в 

Державна науково-технічна бібліотека 

14-16 травня  
09.00-18.00 

Виставка науково-технічної літератури «Організація і 
функціонування технопарків в Україні та за її межами». 
Постійно діюча віртуальна тематична виставка «Інноваційна 
діяльність і технопарки», яка спрямована на широке коло 
фахівців в інноваційній сфері, викладачів, студентів, аспірантів 
вищих навчальних закладів та ін. 
Виставка складається з двох розділів: 
- Інноваційна діяльність. Загальні питання; 
- Особливості становлення та функціонування технопарків на 
сучасному етапі в Україні та за її межами 

м. Київ,  
вул. Горького, 180, 
ч/з №1 (2-й поверх), 
тел.: (044)529-42-04 

15 травня  
13.00-14.00 

 

Презентація бібліографічних видань Державної науково-
технічної бібліотеки України: 
- Покажчика «Інноваційний розвиток промисловості України» 
містить бібліографічні описи, що публікувалися протягом 
останніх років у вітчизняній та зарубіжній періодиці, 
книжкових виданнях, наукових роботах та висвітлює комплекс 
питань з цієї тематики; 
-  Покажчика «Інтелектуальна власність та інноваційний 
розвиток держави» містить бібліографічні описи та анотації до 
статей, що публікувалися протягом останніх років у вітчизняній 
та зарубіжній періодиці, та висвітлює комплекс питань з цієї 
тематики. 
Покажчика  «Інформаційні технології», по фондах нормативно-
технічної документації 

м. Київ,  
вул. Горького, 180, 
ч/з №1 (2-й поверх), 
тел.: (044)529-42-04 

14-16 травня  
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, 
ч/з №1 (2-й поверх), 
тел.: (044)529-42-04 

Державний науково-дослідний центр «Фонон», ПАТ «НВК «Наука» НТУУ «КПІ» 

15 травня  
10.30-16.00 

День відкритих дверей у Науково-навчальному центрі 
«Наноелектроніка та нанотехнології» 

м. Київ, 
вул. Політехнічна, 33 
тел. 482-05-11 

УкрІНТЕІ КМДА 

15 травня  
 

Урочисте засідання Вченої ради УкрІНТЕІ спільно з 
представниками Київської міської державної адміністрації за 
темою «Забезпечення розвитку наукової сфери м. Києва» 

м. Київ,  
вул. Горького, 180,  
кабінет директора, 
тел. 521-00-28  
(Божко Т.П.) 
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м.  М и к о л а ї в 

Миколаївська астрономічна обсерваторія 

15 травня  
11.00 - 12.30 

Урочисте засідання Вченої ради НДІ МАО, присвячене Дню 
науки в Україні 

м. Миколаїв, 
вул. Обсерваторна 1, 
тел.: 0512477014 

17 травня  
12.00 -19.00 

День відкритих дверей в НДІ МАО 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 

14 травня  
 

Проведення засідання круглого столу, приуроченого до 
професійного свята Дня науки «Наука України: сьогодення і 
майбутнє». 

м. Хмельницький, 
вул. Свободи, 36, 
Салон винаходів і 
нових технологій 
тел.: (0382)657623 

14-15 травня  Виставка «Наукові досягнення Хмельниччини», присвяченої 
Дню науки 

м. Хмельницький, 
вул. Свободи, 36, 
Салон винаходів і 
нових технологій 
тел.: (0382)657623 

м.  Ч е р н і г і в 

Чернігівський ЦНІІ 

14-16 травня  Виставка наукових, науково – технічних розробок, в тому числі 
з метою обміну досвідом з Житомирським ЦНІІ  інформаційних 
матеріалів  «Новини освіти і науки Житомирщини» 

м. Чернігів,           
вул. П’ятницька, 39, 
тел.: (0462)676-054 
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Установи Національного центру «Мала академія наук України» 
 

(З переліком заходів та детальнішою інформацією про них можна ознайомитись 
 на веб-сайті Фестивалю: www.festival.nas.gov.ua ) 

 
Дата 

проведення 
Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 

Національний центр «Мала академія наук України» 

14 травня Всеукраїнська учнівська науково-практична конференція 
(онлайн) 

м. Київ,  
вул. Мельникова, 63 

14 травня Науково-популярний лекторій в рамках Всеукраїнського 
науково-освітнього проекту Малої академії наук України 
«Наука ХХІ століття: перспективні напрями розвитку» 

м. Київ,  
вул. Мельникова, 63 

15 травня Семінар-практикум «Інноваційні підходи в організації 
навчально-дослідницької діяльності учнів - членів МАН» в 
рамках науково-освітнього проекту «Навчатися, щоб навчати» 

м. Київ,  
вул. Мельникова, 63 

Центр пам’яткознавства НАН України  
і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури 

24 травня Міжнародна конференція «Нові дослідження пам’яток 
козацької доби в Україні» 

Центр пам’яткознавства 
Національної академії 
наук  України і 
Українського 
товариства охорони 
пам’яток історії та 
культури 

16 травня ХХІІІ Міжнародна конференція «Нові дослідження пам’яток 
козацької доби в Україні» 

Центр пам’яткознавства 
НАН України і 
Українського 
товариства охорони 
пам’яток історії та 
культури 

Київська Мала академія наук учнівської молоді 

15 травня Наукові читання «Математичні методи в природознавстві» Київський Палац 
дітей та юнацтва,  
вул. Мазепи, 13 

12 травня Круглий стіл «Сучасне інформаційне суспільство України: 
розвиток, перспективи» 

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П.Драгоманова, 
вул. Пирогова, 9 

21 травня ІІ науковий семінар студентів «Сучасні тенденції в економіці та 
праві: новий погляд» 

Українського 
державного 
університету фінансів 
та міжнародної торгівлі, 
кафедра іноземних мов 

22 травня Круглий стіл «Підвищення якості економічної освіти в школах 
очима дітей» 

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П.Драгоманова, 
вул. Пирогова, 9 
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м.  А р т е м і в с ь к 

Наукове товариство «Пролісок» Артемівської загальноосвітньої школи № 2 

16 травня Лекторій «Хімія в нашому житті» м. Артемівськ, 
вул.Корсунського, 65 

м.  Г о р л і в к а 

Горлівський міський методичний кабінет 

15 травня ІІІ учнівська конференція «Погляд в майбутнє» Горлівський 
регіональний інститут 
університету 
«Україна»,  
м. Горлівка, 
пр. Перемоги, 148 

м. Л у ц ь к 

14 травня Наукова конференція слухачів стаціонарних секцій комунальної 
установи Волинська обласна Мала академія наук за підсумками 
2013-2014 навчального року «Юний науковець року» 

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

15 травня Обласна науково-технічна виставка молодіжних інновацій та 
творчих проектів «Майбутнє України» 

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

16 травня Інтелектуальна вікторина для слухачів відділення хімії та 
біології, екології та аграрних наук 

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

м.  Д н і п р о п е т р о в с ь к 

14 травня Літературний вечір присвячений 200-річчю з дня народження 
Т.Г. Шевченка 

м. Дніпропетровськ,  
пр. Гагаріна, 26 

16 травня Участь кращих вихованців закладу у конференції «Наукова 
весна» 

м. Дніпропетровськ, 
вул. К.Маркса, 19 

м.  Д о н е ц ь к 
14 травня Лекторій в рамках Дня юного дослідника м. Донецьк, 

Донецький 
національний 
університет, 
пр. Театральний, 13 

м.  Є н а к і є в е 

14 травня Міська науково-практична інтернет-конференція «Екологія та 
природокористування в системі сталого розвитку відносин 
природи та суспільства» для учнів 8-11 класів  

Єнакіївський 
навчально-виховний 
комплекс № 3, 
м. Єнакієве, пр. 
Шевченко, 84 а 

16 травня І міська учнівська науково-практична конференція екологічного 
напрямку для учнів  
4-11 класів «Зелена планета» 

Єнакіївський 
навчально-виховний 
комплекс № 3, 
м. Єнакієве, вул. 
Ермішина, 1 
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м.  Ж и т о м и р 

14 травня Науковий лекторій «Література ХХІ століття» м. Житомир, вул. Якіра, 20 
15 травня Науково-практична учнівсько-студентська 

конференція «Видатні постаті Поліського 
краю. Відома і невідома історія» 

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

м.  З а п о р і ж ж я 

Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані 

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

Запорізький національний університет,  
вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя 

12-16 травня Виставка кращих робіт науково-технічного 
профілю учасників Всеукраїнського конкурсу 
МАН Запорізької області  

Комунальний заклад «Запорізький 
обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді «Грані» 
Запорізької обласної ради, пр. 
Маяковського, 14, м. Запоріжжя 

14 травня Економіко-правовий турнір «Ерудиція у 
всьому» 

Запорізький ліцей «Логос», 
вул.  Рекордна, 29, м. Запоріжжя 

14 травня Біологічний ерудиціон «Ерудит – таймс» Запорізький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської 
молоді, вул. Чарівна, 11, м. Запоріжжя 

14-16 травня Виставка – звіт про наукові дослідження в 
рамках еколого-натуралістичних акцій «За 
біологією – майбутнє» 

Запорізький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської 
молоді, вул. Чарівна, 11, м. Запоріжжя 

15 травня Майстер – клас «Досліджуємо природу» Запорізький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської 
молоді, вул. Чарівна, 11, м. Запоріжжя 

16 травня «Інтелектуальний потенціал Запорізького 
краю» (показові виступи учасників ІІІ етапу 
конкурсу МАН) 

Запорізький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської 
молоді, вул. Чарівна, 11, м. Запоріжжя 

травень 
 

Виставка науково-дослідницьких робіт «Кращі 
юні науковці Запоріжжя» 

Запорізький обласний центр туризму і 
краєзнавства учнівської молоді,  
вул. Немировича –Данченка, 46а, 
м. Запоріжжя 

14 травня  
10.00-13.00 

Інтелектуальний конкурс «Чи знаєш ти 
Запоріжжя?» 

Запорізький обласний центр туризму і 
краєзнавства учнівської молоді, 
вул. Немировича –Данченка, 46а, 
м. Запоріжжя 

16 травня  
14.00-17.00 

Науково-практична конференція серед 
вихованців Запорізького обласного центру 
туризму і краєзнавства учнівської молоді 
«Майбутнє нашої науки -2014» 

Запорізький обласний центр туризму і 
краєзнавства учнівської молоді,  
вул. Немировича –Данченка, 46а, 
м. Запоріжжя 

м.  К і р о в о г р а д 
10 травня Круглий стіл для слухачів секції журналістики 

Малої академії наук учнівської молоді за 
участю провідних журналістів області 
«Громадянська журналістика» 

Факультет філології та журналістики 
Кіровоградського державного 
педагогічного університету,  
вул. Шевченка 1, м. Кіровоград 

16 травня Урок-екскурс для слухачів секції історії Малої 
академії наук учнівської молоді «Видатні 
педагоги Кіровоградщини» 

Музейна кімната «З історії освіти 
Кіровоградщини», вул. Велика 
Перспективна, 39/63, м. Кіровоград 
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17 травня Обласна учнівська конференція молодіжних 
інноваційних проектів в галузі економіки 

Факультет економіки праці та 
менеджменту Кіровоградського 
національного технічного 
університету, проспект 
Університетський, 8. 

17 травня Круглий стіл для слухачів секції психології 
Малої академії наук учнівської молоді 
«Наукова і популярна психологія» 

Психолого-педагогічний факультет 
Кіровоградського державного 
педагогічного університету,  
вул. Шевченка, 1, м. Кіровоград 

17 травня Круглий стіл для слухачів відділення 
мовознавства Малої академії наук учнівської 
молоді «Сучасні тенденції лінгвістичних 
досліджень германських мов» 

Факультет іноземних мов 
Кіровоградського державного 
педагогічного університету,  
вул. Шевченка, 1, м. Кіровоград 

22 травня Загальноміська учнівська конференція для 
слухачів та членів НТУ м. Олександрії «За 
крок до успіху» 

Будинок дитячої та юнацької творчості 
м. Олександрії, просп. Леніна, 124,  

м.  Л ь в і в 

24 травня  
15.30 

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

Інститут прикладних 
проблем механіки і 
математики 
ім.Я.Підстригача 
НАН України, мала 
зала, вул. Наукова 36, 
м. Львів 

24 травня  
15.30 

День відкритих дверей у Фізико-механічному інституті ім. 
В.Карпенка НАН України.  Виступи слухачів МАН з 
презентаціями своїх наукових робіт 

вул. Наукова 5, 
м.Львів 

23 травня  
15.00 

 Зустріч учнів Львівської обласної МАН з провідними 
науковцями Західного наукового центру НАН України та МОН 
України 

Західний науковий 
центр,вул. Матейка, 
4, м. Львів 

24 травня  
16.30 

Відкрита лекція, присвячена 200 річчю від дня народження 
Т.Шевченка  

Львівський 
національний 
університет ім. 
І.Франка, вул. 
Університетська 1,  
м. Львів 

25 травня  
15.00 

Семінар на тему: «Екологічні проблеми Львівщини». КЗ ЛОР 
«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» 
спільно з Інститутом екології Карпат НАН України. 

Інститут екології 
Карпат НАН України, 
вул. Козельницька, 4, 
м. Львів 

23 травня  
 

Зустріч з вченими Інституту регіональних досліджень НАН 
України 

вул. Козельницька, 4, 
м.Львів 

23 травня  
 

Зустріч учнів секції історії обласної МАН з вченими Інституту 
українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України 

вул. Козельницька, 4, 
м.Львів 

травень Презентація «Пошуки та знахідки», збірника тез науково-
дослідницьких робіт учнів обласної МАН  

Західний науковий 
центр, вул. 
Матейка,4, м. Львів 

м.  Л у г а н с ь к 
14 травня  

 
Олімпіада з математики 7-9 класи Луганська спеціалізована школа №1 

ім. проф. Л.М. Лоповка 
15 травня  

 
Математичний турнір Луганська спеціалізована школа №1 

ім. проф. Л.М. Лоповка 
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15 травня  
 

Науковий лекторій Луганська спеціалізована школа №1 
ім. проф. Л.М. Лоповка 

15 травня  
 

Презентація науково-дослідницьких робіт учнів-
членів філії на засіданнях секцій 

Навчально-виховний комплекс 
«Сватівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-гімназія», Луганська 
область 

14-16 травня  
 

Тематична книжкова виставка «Наука й 
цивілізація» 

Бібліотека навчально-виховного 
комплексу, Луганська область 

14 травня  
13-00 

Науково-практична конференція, присвячена 
Дню науки «Шаг в науку-2014».  
Захист дослідницьких проектів. 

Актова зала комунального закладу 
«Луганська спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів № 54» м. Луганськ 

15 травня  
12.40 Круглий стіл «Моніторинг екологічної ситуації   

смт. Ювілейне». 

Комунальний заклад «Луганська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 54» м. Луганськ 

15 травня  
12-00 Захист дослідницько-пошукових робіт за темою 

«Життя навколо тебе». 

Актова зала комунального закладу 
«Луганська спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів № 54» м. Луганськ 

15 травня  
12.40 Майстер-клас «Мистецтво публічного виступу». 

Комунальний заклад «Луганська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 54» м. Луганськ 

16 травня  
13-00 

Захист проекту «Формування життєвих 
цінностей». 

Актова зала комунального закладу 
«Луганська спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів № 54» м. Луганськ 

14 травня  
 

Історичні читання: 
1.Історія освоєння Дикого Заходу (секція 
«Історія») 
2. Дванадцять битв короля Артура (секція 
«Англійська література») 

Комунальний заклад «Луганський 
навчально-виховний комплекс 
школа-гімназія №30, вул. Сент-
Етьєнівська 31», м. Луганськ 
 

15 травня  
 

Фольклорні нариси: 
1. Новочасна українська література, її 
особливості (Творчість Ірен Роздобудько) (секція 
«Мова»). 
2. В. Даль і Т.Шевченко (секція «Мова»). 
3. Порівняння національного костюму в Україні 
та Великої Британії (секція «Англійська мова»). 

Комунальний заклад «Луганський 
навчально-виховний комплекс 
школа-гімназія №30,  
вул. Сент-Етьєнівська 31», 
м. Луганськ 

16 травня  
 

Круглі столи: 
1. Із історії розвитку числа (секція 
«Математика»). 
2. Нові медіа у допомогу вивчення англійської 
мови (секція «Англійська мова»). 
3. Онкологічні захворювання. Їх профілактика 
(секція «Медицина»). 

Комунальний заклад «Луганський 
навчально-виховний комплекс 
школа-гімназія №30, м. Луганськ 

15 травня  
 

Конференція «Рослини алергени 
Краснодонського району» 

Краснодонська міська гімназія  
вул. Р.Юркіна, 1, м. Луганськ 

15 травня  
 

Наукові читання,  «Фізичне моделювання 
космічних процесів» 

Краснодонська міська гімназія  
вул. Р.Юркіна, 1, м. Луганськ 

16 травня Наукова історико-краєзнавча конференція 
“Історія Краснодонщини”, присвячена 100 річчю 
виникнення м. Краснодон 

Краснодонська міська гімназія  
вул. Р.Юркіна, 1, м. Луганськ 

15 травня  
 

Захист проектів «Математичне моделювання в 
межах золотого перерізу» 

Краснодонська міська гімназія  
вул. Р.Юркіна, 1, м. Луганськ 

14 травня Єкологічний моніторинг «Антропогеннний вплив 
на місцеву річку Велика Кам’янка» 

Краснодонська міська гімназія  
вул. Р.Юркіна, 1, м. Луганськ 
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16 травня Літературна вітальня «.Б.Грінченко й В.Даль. Два 
крила слов’янської духовності » 

Краснодонська міська гімназія  
вул. Р.Юркіна, 1, м. Луганськ 

14 травня  
13.30 

Учнівська конференція «Юні дослідники 
доповідають» 

Вільхівська ЗОШ с. Вільхове,  
вул. Шкільна 50 Станично-
Луганський район, Луганська 
область 

15 травня  
13.00 

Виставка «Досвід проведення екологічних 
досліджень» 

Вільхівська ЗОШ с.Вільхове, вул. 
Шкільна 50 Станично-Луганський 
район, Луганська область 

14 травня Урочисті збори, присвячені відкриттю 
«Фестивалю науки -2014» 

Багатопрофільний ліцей, 
м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 277, 
Луганська обл. 
 

14 травня  
10.00 

Науково-практична конференція «Наука ХХІ 
сторіччя» 

Багатопрофільний ліцей, 
м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 277, 
Луганська область 

14 травня 
12.00 

Відкрите засідання секції «Охорони довкілля та 
раціонального природокористування».  
Презентація довідника юного еколога. 

Багатопрофільний ліцей, 
м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 277, 
Луганська область 

16 травня  
10.00 

 

Лекторій з фізики «Нанотехнологія та нанофізика 
– відкриття та перспективи» 

Багатопрофільний ліцей, 
м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 277, 
Луганська обл. 

м.  М и к о л а ї в 

Миколаївський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

14 травня Науково-практична конференція «Обдарована 
молодь Миколаївщини» 

пров. Курєрський, 5, м. Миколаїв 

м.  О д е с а 

Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання  
спільно з фізичним факультетом ОНУ ім. І.І.Мечникова 

14-15 травня Обласна науково-практична конференція з фізики 
та астрономії 

Фізичний факультет Одеського 
національного політехнічного 
університету ім. І.І.Мечникова, 
м. Одеса, вул. Пастера, 47 

Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання  
спільно з Інститутом комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету 

21-22 травня Обласна науково-практична конференція в 
напрямку комп’ютерних наук 

Інститут комп’ютерних систем 
Одеського національного 
політехнічного університету, 
м. Одеса пр. Шевченка, 1 

м.  Р і в н е 

14 травня Презентація щорічного альманаху "Колесо 
історії". Випуск 5 (До 70-ї річниці визволення 
України від фашистських загарбників та 70-річчя 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 
років) 

вул. Петлюри, 17,  
м. Рівне 

15 травня  
 

Проведення Підсумкової сесії Рівненської Малої 
академії наук учнівської молоді 2013-2014 
навчального року 

вул. Петлюри, 17,  
м. Рівне 
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15 травня  
 

Проведення виставки науково-дослідницьких 
робіт переможців ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
2014 року 

вул. Петлюри, 17,  
м. Рівне 

16 травня Презентація альманаху "Даруй словам святую 
силу." (до 200-річчя від дня народження  
Т.Г. Шевченка) 

вул. Петлюри, 17,  
м. Рівне 

м.  С л о в ’ я н с ь к 

Слов’янський педагогічний ліцей 

15 травня  
 

Науково-практична конференція «Співрозвиток 
учасників навчально-виховного процесу ліцею, 
як запорука розвитку навчального закладу» 

м. Слов’янськ,  
вул. Добровольська, 1 

м.  С у м и 

14 травня  
11.00 

Обласна науково-практична конференція 
«Перший крок  у науку» для слухачів 
І – ІІ років навчання Сумського територіального 
відділення МАН України  

Комунальний заклад Сумської 
обласної ради – обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю, м. Суми,  
вул. Августовська, 14-а 

14 травня  
11.00 

Семінар – практикум для слухачів секцій 
«Медицина» та «Біологія людини» Сумського 
територіального відділення МАН України 
«Малоінвазивні технології в хірургії та гінекології» 

Медичний інститут Сумського 
державного університету, м. Суми, 
вул. Санаторна, 31 

14-16 травня  
08.00 – 17.00 

Виставка науково-дослідницьких робіт учнів – 
членів Сумського територіального відділення 
Малої академії наук України «Великі успіхи 
Малої академії» 

Відділ освіти, молоді та спорту 
Охтирської міської ради, м.Охтирка, 
вул. Гафановича, 12, Сумської 
області 

14-16 травня  
14.00 

Цикл лекцій  «Відомі  постаті м. Охтирки: 
О.Твердохлібов, М. Рудинський, В. Воліс» 

Охтирський краєзнавчий музей, 
м.Охтирка, вул. Жовтнева, 10, 
Сумської області 

14 травня  
10.00 

Онлайн – лекція «Великі математики 
Слобожанщини» 

Сумський державний університет, 
вул. Римського-Корсакова, 2, 
м. Суми 

14 травня  
16.00 

Фізичний експериментаріум «Фізика навколо 
нас» 

Роменська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№2 ім. Академіка А.Ф.Йоффе, 
м. Ромни, вул. Леніна, 33, Сумської 
області 

15 травня  
15.00 

Зустріч слухачів Сумського територіального 
відділення МАН з керівництвом Інституту 
прикладної фізики Національної академії наук 
України  

Інститут прикладної фізики 
Національної академії наук України, 
вул. Петропавлівська, 58, м. Суми 

15 травня  
10.00 
14.00 

Віртуальна екскурсія для педагогів та учнів 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів області, присвячена 200 – річчю від Дня 
народження Т.Г. Шевченка «Ім’я Кобзаря на 
карті Сумщини» 

Комунальний заклад Сумської 
обласної ради – обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю, 
вул. Августовська, 14-а, м. Суми 

15 травня  
14.30 

 

Науково-практична конференція «Екологія 
біоценозу заплави річки Ворскла»  

Охтирський міський центр 
позашкільної освіти – Мала 
академія наук учнівської 
молоді,м. Охтирка, вул. Леніна, 5, 
Сумської області 
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15 травня  
15.00 

 

Науково-практична учнівська конференція 
«Потенціал творчості та інтелекту Роменщини»  

Роменська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №1 
ім. П.І.Калнишевського, м. Ромни, 
вул. Пушкіна, 15, Сумської області 

15-16 травня  
14.30 – 17.00 

Виставка робіт учасників міського конкурсу 
інформаційних технологій, присвячена 275-річчю 
міста Шостка 

Шосткинська міська Мала академія 
наук учнівської молоді, м. Шостка, 
вул. Леніна, 11, Сумської області 

16 травня  
11.00 

Обласна краєзнавча конференція учнівської 
молоді «Родинні скарби з бабусиної скрині» 

Комунальний заклад Сумської 
обласної ради – обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю, 
вул. Августовська, 14-а, м. Суми 

16 травня  
15.00 

Конкурс учнівських науково-публіцистичних 
нарисів «Київська Русь. Спільна історія двох 
держав» 

Комунальний заклад Сумської 
обласної ради – обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю, 
вул. Августовська, 14-а, м. Суми 

16 травня  
14.00 

Екологічна учнівська конференція «Смарагдова 
мережа – один із шляхів України до 
Євроінтеграції» 

Роменська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №5, м. Ромни, вул. 
Прокопенка, 76 Сумської області 

16 травня  
11.00 

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

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

16 травня  
14.00 

Географічна учнівська конференція 
«Перспективи учнівської шкільної науки» 

Роменська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №5, м. Ромни, вул. 
Прокопенка, 76, Сумської області 

м.  Т е р н о п і л ь 
14 травня  

15.00  
Конференція «Видатні люди Німеччини» Навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1-гімназія», вул. 
Шевченка 21, м. Копичинці, 
Гусятинський район, Тернопільська 
область 

14 травня 
15.00  

Круглий стіл «Говірка сіл Заліщицького району» Заліщицька державна гімназія,  
вул. С.Бандери 68, м. Заліщики, 
Тернопільської області 

16 травня  
14.00  

Олімпіада «Знавці шкільних наук» Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, смт. Гусятин, вул. 
Шевченка 5, Тернопільської області 

15 травня  
15.00  

Відкрите засідання учнівського наукового 
товариства «VERITAS» «Відкриті всі у світ 
великої науки» 

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, пров. Сонячний 2, 
смт. Залізці Зборівський район, 
Тернопільської області 

15 травня  
14.30 

Практикум «Рідкісні рослини Зборівського 
району, її видовий склад та стан охорони» 

Зборівський район, Тернопільської 
області 

15 травня  
15.00  

Творча лабораторія «А що таке життя?» Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1-гімназія»,  
вул. Шевченка 21, м. Копичинці, 
Гусятинський район, Тернопільської 
області 
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15 травня  
13.00 

Учнівська науково-практична конференція 
«Знання – це сила…» 

НВК «Великобірківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-гімназія ім. С.Балея»,  
вул. Шкільна, 1, смт. Великі Бірки, 
Тернопільської області 

15 травня  
14.00  

Конференція «Життя у Всесвіті» Бучацький ліцей, вул. Лисенка 2, 
м. Бучач, Тернопільської області 
 
 

15 травня  
15.00  

Конференція «Флагман шкільної науки в 
Україні» 

Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1-гімназія» м. Хоростків 
Гусятинський район, Тернопільської 
області 

16 травня  
14.00  

Учнівська конференція «Нанотехнології та 
наслідки їх використання» 

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, пров. Сонячний 2,  
смт. Залізці, Зборівський район, 
Тернопільської області 

16.05.2014 р. 
14.00 

Науково-практична конференція «Доля природи 
в наших руках» 

Кременецький лісотехнічний 
коледж, вул. Молодіжна 1, 
с. Білокриниця, Кременецького 
району, Тернопільської області 

16 травня  
15.00 

Україна – Великобританія. Телеміст.  вул. Застіноцька 41, м.Теребовля, 
Теребовлянського району, 
Тернопільської області 

16 травня  
15.00 

Круглий стіл «Глобальні проблеми людства» Бучацький ліцей, вул. Лисенка 2, 
м.Бучач, Бучацького району, 
Тернопільського району 

16 травня  
14.00 

Учнівська конференція «Нехай не гасне світ 
науки» 

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням 
іноземних мов пров. Сонячний 2, 
смт. Залізці, Тернопільського 
району 

16 травня  
14.00 

Учнівська конференція «Інтерференція світла і іі 
застосування в техніці» 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1, вул. Гоголя 12, м. Зборів, 
Тернопільської обл. 

16 травня  
14.00 

Цикл лекцій «Горизонти науки» для слухачів 
обласного відділення Малої академії наук 
України 

Тернопільський національний 
технічний університет ім. І.Пулюя, 
навчальний корпус №2,  
вул. Руська 56, м. Тернопіль 

м.  У ж г о р о д 

Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

15 травня  
15.00-16.30 

Лекція кандидата педагогічних наук, викладача 
ЗХІ Волощук А.В. «Деякі аспекти становлення 
Закарпатської школи живопису» 

м. Ужгород, 
вул. Будителів, 1 

15 травня  
15.00-16.30 

Лекція доцента кафедри електронних систем, 
Заяця Т.М., кандидата фізико-математичних наук 

м. Ужгород, 
вул. Будителів, 1 

16 травня  
15.0-16.00 

Лекція доцента кафедри теоретичної фізики, 
кандидата фізико-математичних  наук 
Карбованця М.І. «Чим живе сучасна фізика?» 

м. Ужгород, 
вул. Будителів, 1 
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м.  Х а р к і в 

15 травня  
 

Проведення обласної літературної конференції 
«Слово. Образ. Митець» 

Харківський центр дослідницько-
експериментальної діяльності 
«Будинок учителя», вул. Скрипника 14, 
м. Харків 

м.  Х е р с о н 

14 травня  
10.00 

Лекторій в Херсонському обласному 
краєзнавчому музеї 

Херсонський обласний краєзнавчий 
музей, вул. Соборна 9, м. Херсон 

14 травня  
10.00 

Лекторій в Херсонському обласному 
художньому музеї ім. О.О. Шовкуненко 

Херсонський обласний художній музей 
імені О.О.Шовкуненко, вул. Соборна, 
34 , м. Херсон 

14 травня  
14.00 

Фестиваль наук «Науковцям слава і хвала» Станіславська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів імені К.Й.Голобородька 
Білозерської районної ради 
Херсонської області 

15 травня  
10.00 
14.00 

Навчальна експедиція до Херсонської 
гідробіологічної станції НАН України 

Херсонська гідробіологічної станції 
Національної академії наук України, 
вул. Марії Фортус, 87, м. Херсон 

15 травня  
 

Навчальна експедиція до колекційного 
розсадника Херсонського державного 
аграрного університету 

Херсонський державний аграрний 
університет, вул. Рози Люксембург, 23, 
м. Херсон 

15 травня  
10.00 

Тренінг «Наука – це цікаво» Надеждівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів Білозерської районної 
ради Херсонської області 

16 травня  
10.00 

Конференція для обдарованої учнівської 
молоді «Мій перший крок у науку» 

Комунальний заклад «Мала академія 
наук» учнівської молоді Херсонської 
обласної ради, вул. Ливарна 4, 
м. Херсон 

16 травня  
10.00 

Загальнорайонний шкільний урок «Науковці 
Херсонщини» 

У 28 школах Білозерського району 
Херсонської області 

16 травня  
14.00 

Круглий стіл «Освіта, яку ми обираємо» Комунальний заклад «Районна Мала 
академія наук учнівської молоді» 
Білозерської районної ради  
вул. Р.Вдовиченка, 75, смт. Білозерна, 
Херсонської області 

м.  Х м е л ь н и ц ь к и й 

14 травня  
10.00 

Учнівська науково – практична конференція 
«Використання інноваційних технологій у науково-
дослідницькій роботі» 

Білогірський будинок творчості 
школярів, смт. Білогір’я, 
вул. Шевченка, 88, Хмельницької 
області 

14 травня  
10.00 

Районна учнівська науково-практична краєзнавча 
конференція «Волочищина в історії України» 

Волочиська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 3, 
м. Волочиськ, вул. Шкільна 7, 
Хмельницької області 

14 травня  
15.00 

Презентація альманаху тез «Ліцейний меридіан – 
2014» та виступи переможців ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, 
нагородження переможців 
 

Культурно-естетичний центр, 
м.Славута,  
вул. Князів Сангушків 8, 
Хмельницької області 
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14 травня  
10.00 

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

Теофіпольський НВК 
«Загальноосвітня школа  
І ступеня-гімназія», 
смт. Теофіполь, вул. Ювілейна, 
32, Хмельницької області 

14 травня  
11.00 

Круглий стіл з лідерами учнівського 
самоврядування «Наука і моє життя» 

Управління освіти, молоді та 
спорту Хмельницької 
райдержадміністрації, вул. 
Кривоноса 2, м. Хмельницький 

14 травня  
11.00 

Науково-практична конференція вихованців 
позашкільного навчального закладу «Гроно» «Крок 
у майбутнє». 

Кам’янець-Подільський центр 
дитячої творчості, м. Кам'янець-
Подільський вул. Лесі Українки, 
60 Хмельницької області 

14 травня  
14.00 

Інтерактивний лекторій «Непізнанні сторінки історії 
рідного краю» 

Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1, м. Нетішин, п-т 
Незалежності, 7 Хмельницької 
області 

14 травня  
14.00 

«Єдине щастя в житті – це постійне прагнення 
вперед». Зустріч учнів 8,10 класів з кандидатом 
філологічних наук Калинюк Н.В. та з кандидатом  
психологічних наук Шевчишеною О.В. 

Хмельницька середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №15, 
вул. Проскурівського підпілля 
125/1, м. Хмельницький 

14 травня  
11.00 

Конференція на англійській та німецькій мовах 
«Досягнення новітніх технологій» 

Хмельницька середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1, вул. Примакова 2, 
м. Хмельницький 

15 травня  
09.00 

Виставка-презентація робіт переможців І етапу 
Всеукраїнського конкурсу захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

Білогірський будинок творчості 
школярів, смт. Білогір’я, 
вул. Шевченка 88, Хмельницької 
області 

15 травня  
11.00 

Виставка науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Дунаєвецької районної філії Хмельницького 
територіального відділення МАН України 

Дунаєвецький будинок творчості 
школяра; м. Дунаївці,вул. 
Шевченка, 46, Хмельницької 
області 

15 травня  
10.00. 

Конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний 
потенціал держави» 

Управління освіти, молоді та 
спорту Кам’янець-Подільської 
райдержадміністрації, 
м. Кам’янець-Подільський,  
пл. Вірменський ринок, 6, 
Хмельницької області 

15 травня  
15.00 

Круглий стіл для слухачів та кандидатів у члени 
українського наукового товариства «ПОШУК» 
«Наука як усвідомлена необхідність» 

Славутський обласний 
спеціалізований ліцей-інтернат 
поглибленої підготовки учнів в 
галузі науки, м.Славута,  
вул. Князів Сангушків, 8, 
Хмельницької області 

15 травня  
12.00 

Марафон «З наукою дружимо, усе в житті 
надолужимо » (районна гра для учнів 8-9 класів) 

Судилківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, 
Шепетівський район, с.Судилків, 
вул. Шкільна, 1, Хмельницької 
області 
 
 
 



П р о г р а м а  
 

57 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

15 травня  
11.00 

Свято для  молодших школярів «Весела наука» Поляхівський навчально-
виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів -колегіум», 
Теофіпольський район, 
с. Поляхове, вул. Шкільна, 8, 
Хмельницької області 

15 травня  
13.00 

Брейн-ринг «Ерудити» Чорноострівський навчально-
виховний комплекс смт. Чорний 
Острів, пров. Вовчогоранський 1, 
Хмельницької області 

15 травня  
13.00 

Звітна учнівська конференція юних дослідників – 
членів Наукового товариства гімназії «Ерудит» 

Хмельницька гімназія №1, 
вул. Подільська, 111, 
м. Хмельницький 

15 травня  
13.00 

Науково-практична конференція. Презентація 
дослідницьких проектів «Ми живемо на планеті 
Земля. Збережемо її для майбуття». 

Хмельницьке навчально-виховне 
об’єднання №9, вул. Чорновола 
155, м. Хмельницький 

16 травня  
14.00 

Районне свято «Творча обдарованість» Відділ освіти, молоді та спорту 
Деражнянської 
райдержадміністрації 
Хмельницької області 

16 травня  
10.00 

Круглий стіл за участі призерів ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН, лідерів 
учнівського самоврядування загальноосвітніх 
навчальних закладів району та представників 
Дунаєвецького районного управління юстиції на 
тему: «Система права інтелектуальної власності» 

Дунаєвецький будинок творчості 
школяра; м. Дунаївці,  
вул. Шевченка, 46, Хмельницької 
області 

16 травня  
13.00 

Районне свято «Віват, талант!» Новоушицький районний 
будинок дитячої творчості, 
смт Нова Ушиця, 
вул. Подільська, 24, 
Хмельницької області 

16 травня  
14.00 

Психолого-педагогічний семінар «Теоретико-
практичні аспекти психолого-педагогічної підтримки 
обдарованих дітей» 

Культурно-естетичний центр,  
м. Славута, вул. Князів Сангушків, 
8, Хмельницької області 

16 травня  
10.00 

Учнівська наукова конференція «Молодь і наука» 
(для лідерів учнівського самоврядування) 

Грицівська школа сприяння 
здоров’ю, Шепетівський район, 
смт.Гриців, вул. Горького,2 
Хмельницької області 

16 травня  
11.00 

Свято талановитої молоді «Надія твоя, Прибужжя!» Районний будинок культури, вул. 
Вокзальна 56, м. Хмельницький 

16 травня  
14.00 

Науково-практична конференція «Творчість. Пошук. 
Відкриття» 

Старокостянтинівський ліцей ради 
Хмельницької області імені 
Михайла Семеновича Рудяка, 
м.Старокостянтинів, вул. Миру, 14 

16 травня  
14.00 

Квест «Країною знань» Старокостянтинівська гімназія 
Хмельницької області, вул. 
Ессенська, 4, м.Старокостянтинів 

м.  Ч е р н і в ц і 

14 травня  
14.00 

Учнівська науково-практична конференція «Буковинський край 
очима юних науковців» 

м. Чернівці, 
вул. Сторожинецька, 
62, м.Чернівці 
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12-16 травня  
 

Виставка  науково-дослідницьких робіт переможців ІІ та ІІІ 
етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту у 2013/2014 
навчальному році 

м. Чернівці, 
вул. Сторожинецька, 
62, м. Чернівці 

16 травня  
13.00 

Зустрічі наукових працівників Буковинська Мала академія наук 
учнівської молоді з учнями навчальних закладів в  рамках 
реалізації науково-методичного проекту «Психолого-
педагогічний супровід обдарованої дитини» 

м. Чернівці, 
Навчальні заклади 
м. Чернівці 

м.  Ч е р н і г і в 
14 травня  

16.00–18.00 
Науково-практична конференція за участю вихованців гуртків 
закладу історико-географічного напрямку «Наука ХХІ століття» 

вул. Щорса 4а, 
м. Чернігів 

15 травня  
9.00–18.00 

Виставка науково-дослідницьких робіт переможців ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України в 2013/2014 навчальному році 

вул. Щорса 4а, 
м. Чернігів 

16 травня  
15.00-17.00 

Презентація збірки друкованих тез науково-дослідницьких 
робіт переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в 
2013/2014 навчальному році 

вул. Щорса 4а, 
м. Чернігів 

Чернігівський державний інститут економіки і управління 

5-11 травня Х Міжнародна науково-практична конференція «Новітні  
досягнення геодезії,  геоінформатики та  землевпорядкування  -  
Європейський  досвід» (присвячена 20-річчю ЧДІЕУ) 

м. Чернігів,  
вул. Бєлова, 4, корп. 6, 
тел.: (0462) 67-99-37 

14 травня Науково-практичний семінар «Новітні освітні технології в 
контексті сучасних глобалізацій них процесів» 

м. Чернігів,  
вул. Стрілецька, 1, 
корп. 2, 
тел.: (0462) 67-99-37 

15 травня Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми розвитку 
економічної кібернетики» 

м. Чернігів,  
вул. Стрілецька, 1, 
корп. 1, 
тел.: (0462) 67-99-37 

16 травня 
 

Круглий стіл «Реабілітація колишніх промислово-комунальних 
об’єктів населених пунктів Чернігівської області» 

м. Чернігів,  
вул. Бєлова, 4, корп. 6, 
тел.: (0462) 67-99-37 

19 травня 
 

Круглий стіл «Археологічний туризм Чернігівщини» м. Чернігів,  
вул. Стрілецька, 1, 
корп.1, 
тел.: (0462) 67-99-37  
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Установи Національної академії педагогічних наук України 
(З повним переліком заходів та детальнішою інформацією про них можна ознайомитись 

на веб-сайті Фестивалю: www.festival.nas.gov.ua) 
 

Дата 
проведення 

Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 

14-16 травня  
10:00 

Інтернет-фестиваль «Теорія і практика 
сучасного уроку» 

Сайт Інституту педагогіки НАПН України;  
тел.: 481-37-72 

13 травня 
10:00 

Науково-практичний семінар «Розвиток 
особистості обдарованого учня засобами 
соціально-педагогічного проектування в 
системі освіти та родини» 

Інститут обдарованої дитини НАПН 
України,  
м. Київ, вул. Салютна 11-а, кім. 3, 
тел.: 481-27-22, 483-33-19 

14 травня  
14:00 

 

Круглий стіл «Тарас Шевченко – 
духовний взірець нації» 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського,  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,  
тел.: 453-85-17 

14 травня  
10:00 

Круглий стіл «Природа, мистецтво, 
духовний світ дитини»  
 

Київський міський будинок вчителя,  
м. Київ, вул. Володимирська,  57,  
тел.: 050-472-52-30,  
e-mail: odisid@vail.ru  

14 травня  
10:00 

ХХІ Міжінститутський семінар з 
медіапсихології та медіаосвіти 

Інститут соціальної та політичної психології 
НАПН України, 
м. Київ, вул. Андріївська, 15,  
тел.: 425-24-08 

14 травня  
10:00 

Семінар «Теоретичні основи 
експериментальної діяльності в Інституті 
професійно-технічної освіти НАПН 
України» 

Інститут професійно-технічної освіти 
НАПН України,  
м. Київ, Чапаєвське шосе, 98-а,  
тел.:  252-71-75 

14-16 травня 
10:00 

Творчий фестиваль дітей з особливими 
освітніми потребами 

Інститут спеціальної педагогіки 
тел.: 440-42-92, 
14.05.2014 – Спеціальна школа-інтернат № 
26 для дітей з вадами у розумовому 
розвитку,  
м. Київ, б-р.Перова, 1, тел.: 542-33-59, 
15.05.2014 – Спеціальна школа-інтернат 
№15 для дітей з наслідками поліомієліту та 
церебраль-ними паралічами, м. Київ, 
Проспект Перемоги, 113, тел.: 450-92-55, 
16.05.2014 – Спеціальна середня 
загальноосвітня школа - інтернат №9 для 
дітей зі зниженим слухом, 
м. Київ, вул. Сєченова, 9, тел.: 257 50 15 

15 травня  
10:00 

Звітна науково-практична конференція 
Інституту спеціальної педагогіки НАПН 
України 
«Спеціальна освіта у контексті інтеграції 
України до європейського освітнього 
простору» 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН 
України, 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
тел.: 440-42-92 

15 травня  
 

IV Всеукраїнський науково-практичний 
семінар «Професійна орієнтація 
учнівської молоді у загальноосвітніх і 
професійних навчальних закладах: теорія 
і практика» 

Державна науково-педагогічна бібліотека 
України ім. В.О. Сухомлинського, 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
тел.:  440-35-48, 093-508-03-81, 
e-mail: morin@naverex.kiev.ua 
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15 травня 
12:00 

Мистецька олімпіада «Українська хата» за 
участю заслуженого художника України 
Костянтина Могилевського та художниці 
Галини Сови  

Ірпінська СЗШ І - ІІІ ступенів художнього 
профілю №1 імені А.С.Макаренка;  
Київська область, м.Ірпінь,  
вул. Тургенівська, 17, 
тел.: (04597)63002 

15 травня 
11:00 

Круглий стіл «Актуальні проблеми 
професійного відбору абітурієнтів вищих 
педагогічних навчальних закладів: 
доцільність та інноваційний потенціал» 

Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України; 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
тел.:  440-62-86, 440-63-88 

15-16 травня 
10:00 

III Всеукраїнська науково-практична 
конференція 
«Проблеми діагностики та проектування 
розвитку обдарованості дошкільників» 

Інститут обдарованої дитини НАПН 
України м.  
Київ, вул. Салютна 11-а, кім. 3, 
тел.: 422-55-22 

16 травня  
12:00 

Круглий стіл «Підготовка майбутніх 
фахівців легкої промисловості до 
енергоефективної діяльності»  

Інститут професійно-технічної освіти 
НАПН України,  
м. Київ, Чапаєвське шосе, 98-а, 
тел. 252-71-75  

17 травня 
11:00 

Методологічний семінар «Роль 
психолого-педагогічної науки у процесі 
державотворення України» 

Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України; 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
тел.:  440-62-86, 440-63-88 

19 травня  
10:00 

Щорічний міський науково-методичний 
семінар для молодих учених 
«Європейські орієнтири для розвитку 
вищої освіти» 

Інститут вищої освіти НАПН України, 
м. Київ вул. Бастіонна, 9, 
тел. 286-68-04 

19 травня 
11:00 

Всеукраїнські педагогічні читання 
«Особистісний і професійний розвиток 
дорослих: проблеми і перспективи», 
присвячені пам’яті академіка 
С.У. Гончаренка 

Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України; 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9; 
тел.:  440-62-86, 440-63-88 

21 травня  
10:00 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Психологічні проблеми 
сприймання» 

Інститут психології імені Г.С. Костюка 
НАПН України;  
м. Київ, вул. Паньківська, 2,  
тел.: 288-09-82, 099-582-07-83 

26 травня 
11:00 

Всеукраїнські педагогічні читання, 
присвячені 95-річчю видатної української 
вченої Олени Степанівні Дубинчук  

Тарасівська загально-освітня школа, 
Київська обл., Києво-Святошинський 
район, с.Тарасівка, вул. Шкільна, 2, 
тел.: 440-62-86, 440-63-88 

29 травня 
11:00 

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

Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України; 
м. Київ, вул. М. Берлинського,9, 
тел.:  440-62-86, 440-63-88 

м.  В і н н и ц я 
21-23 травня 

10:00 
XII Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні інформаційні 
технології та інноваційні методики 
навчання в підготовці фахівців: 
методологія, теорія, досвід, проблеми» 

Вінницький державний педагогічний 
університет імені  
М. Коцюбинського,  
м. Вінниця, вул. Острозького, 32, 
тел.: (0432) 27-90-76 
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м.  Д о н е ц ь к 

Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ» УМО»  
НАПН України   

14–15 травня 
10:00 

Науково-практична конференція 
«Особистість у сучасній освіті: проблеми 
навчання та розвитку»  

м. Донецьк,  вул. Куйбишева, 31, 
тел.: 062-206-86-51 
 
 

м.  З а п о р і ж ж я  
16 травня  

10:00 
Науково-практичний семінар «Психолого-
економічні вектори розвитку особистості і 
суспільства» 

Запорізький національний університет; 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, 
тел.: 425-24-08 

м.  К і р о в о г р а д 
23-24 травня  

10:00 
Міжнародна науково-практична 
конференція «Засоби і технології сучасного 
навчального середовища» 

Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка 
м. Кіровоград, вул. Шев-ченка,1,  
тел.: 440-60-24 

м.  Л ь в і в  

Львівський НПЦ професійно-технічної освіти НАПН України 

12 -31 травня 
 

Виставка наукових видань співробітників 
відділу природничо-математичних 
дисциплін 

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

14 травня  
10:00 

Круглий стіл «Сучасні проблеми 
професійно-технічної освіти: наука і 
практика» 

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

м.  М е л і т о п о л ь 
22-24 травня  

10:00 
VІ Науково-практична конференція 
«Соціально-психологічні особливості 
професійної діяльності працівників 
соціальної сфери» 

Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького;  
м. Мелітополь, вул. Леніна, 20, 
тел.: 425-24-08 

м.  М у к а ч е в е  
15-18 травня  

10:00 
Х Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні проблеми 
екологічної психології: проектування 
розвитку природного середовища в 
урбанізованому суспільстві» 

Мукачівський державний університет, 
м. Мукачеве Закарпатської обл.,  
тел.: 288-04-53, 095-617-29-69 
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Установи Національної академії правових наук України 
(З повним переліком заходів та детальнішою інформацією про них можна ознайомитись 

на веб-сайті Фестивалю: www.festival.nas.gov.ua) 
 

Дата 
проведення 

Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

14 травня 
11:00 

Круглий стіл щодо обговорення  проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у 
мережі Інтернет», зокрема, в частині процедури 
припинення доступу до інтернет-ресурсів за умови 
підозри у порушенні ними або виявлення факту 
порушення авторських прав. 

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

14 травня 
 

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 

14-16 травня 
 

Експозиція наукових видань НДІ інтелектуальної 
власності НАПрНУ 

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

14-16 травня 
 

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 

15 травня 
11:00 

Відкрита лекція з питань інтелектуальної власності для 
молодих вчених. 

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

16 травня 
11:00 

Обговорення проекту змін до Цивільного кодексу 
України в частині питань інтелектуальної власності. 

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

16 травня 
14:00 

Оголошення результатів  конкурсу на кращу наукову 
роботу. 

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 

Київський регіональний центр Національної академії правових наук України 

14-16 травня Виставка наукових видань, які вийшли друком  
за 20 років діяльності Академії 

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

14 травня 
15:00 

Круглий стіл «Ідеї Тараса Шевченка і сучасна 
державно-правова практика» 

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

16 травня VI Міжвузівська науково-практична конференція 
студентів (курсантів) та молодих вчених «Протидія 
злочинності: теорія та практика» 

м. Київ,  
вул. Мельникова 81-Б, 
тел.: (044) 253-34-19 
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НДІ інформатики і права Національної академії правових наук України 
спільно з Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України 

16 травня 
 

Міжнародна науково-практична конференція на тему: 
«Інформаційні технології та безпека: засади 
забезпечення інформаційної безпеки» 

м. Київ, вул. Шпака, буд.2 
тел.: (044) 234-94-56 
(044) 456-83-89 

м.  Д о н е ц ь к 

Донецький регіональний науковий центр Національної академії правових наук України  
спільно з Інститутом економіко-правових досліджень НАН України 

20 травня 
10:00 

Молодіжний науковий форум 
«Все гениальное просто» 

м. Донецьк,   
вул. Светлого Пути, 3,  
тел.: (062) 311-42-88 

м.  З а п о р і ж ж я 

30 травня Конференція «Договірне регулювання відносин 
власності» за темою «Статика та динаміка відносин 
власності» 

м. Запоріжжя,  
вул. Жуковського, 66,  
тел.: (061)2287633 

м.  О д е с а 

Південний регіональний науковий цент Національної академії правових наук України 
спільно з Національним університетом «Одеська юридична академія» 

15-17 травня Міжнародна науково-практична конференція  «Про 
злочин та покарання: еволюція кримінально-правової 
доктрини», присвячена 250-річчю трактату Чезаре 
Беккарія» 

м. Одеса, вул. Піонерська, 2,  
тел.: (482) 32-07-30 

м.  Х а р к і в 

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку 

14 травня Лекція-презентація основних напрямків діяльності 
Інституту та зустріч з майбутніми здобувачами та 
аспірантами 

м. Харків,  
вул. Чернишевська, 80, 
тел.: (057) 700-06-64 

15 травня Виставка наукових робіт співробітників Інституту 
 

м. Харків,  
вул. Чернишевська, 80, 
тел.: (057) 700-06-64 

16 травня Науковий семінар «Питання застосування Європейської 
конвенції про захист прав та свобод людини 1950 р.» 

м. Харків,  
вул. Чернишевська, 80, 
тел.: (057) 700-06-64 

15 травня 
 

Круглий стіл «Відносини України та ЄС – сучасний 
стан та перспективи розвитку» 

м. Харків,  
вул. Чернишевська, 80, 
тел.: (057) 700-06-64 

14-16 травня Виставка наукової літератури з проблем європейської 
інтеграції, підготовленої науковцями інституту 

м. Харків,  
вул. Чернишевська, 80, 
тел.: (057) 700-06-64 

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

квітень-
травень 

 

Засідання Ради молодих вчених НДІ ВПЗ імені 
академіка В.В. Сташиса НАПрН України  в рамках 
тематики проведення Восьмого Всеукраїнського 
фестивалю науки  
 

Харків, 
вул. Пушкінська, 49 
тел.: (057)7-156-208 
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24 квітня – 
16 травня 

Тематична виставка наукових праць співробітників 
Інституту за темами фундаментальних і прикладних 
досліджень НДІ ВПЗ у рамках тематики проведення 
Восьмого Всеукраїнського фестивалю науки 

Харків, 
вул. Пушкінська, 49 
тел.: (057)7-156-208 

м.  Х е р с о н 

Південний регіональний науковий цент Національної академії правових наук України  
спільно з Херсонським державним університетом 

12 травня Конкурс наукових робіт з права м. Херсон, вул. 40 років 
Жовтня, 27, 
тел.: (482) 32-07-30 

13 травня Конференція «Актуальні проблеми публічного та 
приватного права в контексті сучасних процесів 
реформування законодавства» 

м. Херсон, вул. 40 років 
Жовтня, 27, 
тел.: (482) 32-07-30 

 
 
 

Установи Національної академії медичних наук України 
(З переліком заходів та детальнішою інформацією про них можна ознайомитись  

на веб-сайті Фестивалю: www.festival.nas.gov.ua) 
 

Дата 
проведення 

Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова 

16 травня 
 

Науково-практична конференція «Інновації в 
нейрохірургії» 

м. Київ, 
тел.: (044)483-91-98 

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

15 - 17 
травня 

Виставка літературних джерел про новітні досягнення 
у фтизіатрії та пульмонології в Україні та світі 

м. Київ, вул. М.Амосова, 10 
тел.: 249-61-69 

16 травня 
 

Урочисті збори колективу, присвячені Дню науки м. Київ, вул. М.Амосова, 10 
тел.: 273-32-84 

16-17 травня 
 

День відкритих дверей м. Київ, вул. М.Амосова, 10 
тел.:275-27-00 

Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії 

16 травня Презентація ДУ «Науково-практичний Центр 
ендоваскулярної нейроентгенохірургії НАМН» для 
бажаючих     ознайомитися з його роботою (будуть 
представлені відео-матеріали, стенд, публікації) 

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

15 травня 
 

Круглий стіл «Актуальні питання  ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії. На питання відповідає директор 
Центра професор Щеглов В.І. 
 

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

15 травня 
 

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

м. Київ, 
вул. Платона Майбороди, 32, 
корп.5, 
тел.: 483-32-17 
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Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва 

травень 
 

Урочисте засідання Вченої ради інституту спільно з 
радою молодих вчених. 
 

м. Київ, вул. Попудренка, 50, 
конференц-зал 
тел.: (044)559-81-19 

квітень- 
травень 

 

Дні «відкритих дверей» для ознайомлення з роботою 
підрозділів інституту традиційно  для студентів Ш і 1У 
курсів Інституту новітніх технологій Національного 
авіаційного університету Міністерства освіти і науки 
України і лікарів-інтернів Національного медичного 
університету МОЗУ.  

м. Київ, вул. Попудренка, 50, 
конференц-зал 
тел.: (044)559-81-19 

травень 
 

Цикл лекцій з гігієни атмосферного повітря: «Оцінка 
ризиків для здоров’я населення», «Аналіз міжнародної 
політики в галузі охорони та гігієни атмосферного 
повітря», «Санітарно-захисні зони: законодавство та 
практичні рішення» для слухачів Державної 
екологічної  академії післядипломної освіти та 
управління 

м. Київ, вул. Урицького, 35, 
тел.: (044)559-34-15  
 

Інститут фармакології та токсикології 

14 травня 
 

Засідання вченої ради інституту присвячене розгляду 
проблеми РНК – інтерференції як фундаментальної 
бази створення таргетних лікарських засобів для 
лікування захворювань серцево-судинної системи 

м. Київ, 
вул. Ежена Потьє, 14 
тел.:  456-30-11 
 

Інститут нефрології 

16 травня 
 

День відкритих дверей для студентів та лікарів-інтернів 
Національного медичного університету  
ім. О.О.Богомольця 

Клініка Інституту нефрології 
НАМН» 
м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 17В,  
Інститут урології НАМН, 
наукові лабораторії  
м. Київ, 
Обсерваторний пров., 3-А 
тел.:  (044)455-93-77,  
486-54-03 

16 травня 
 

Обговорення проведеного 13.03.2014 міжнародного 
Дня нирки «Хронічна хвороба нирок: попередження і 
сповільнення темпів прогресування», наукових 
напрямків діагностики і лікування ураження нирок у 
дітей та дорослих 

Клініка Інституту нефрології 
НАМН» 
м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 17В,  
тел.:  (044)455-93-77 

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В. Громашевського 

14 травня 
 

Урочисті збори науковців інституту, присвячені Дню 
науки, на тему «Перспективні напрямки подальшого 
розвитку наукових досліджень з проблем епідеміології 
та інфекційної патології  в Україні» 

м. Київ,  
тел.: (044)275-37-11 

Національний науковий центр радіаційної медицини 

16 травня 
 

Науковий семінар «Використання прогностичних 
маркерів вад репродуктивної системи в лабораторній 
діагностиці» 

Київський міський 
консультативно-
діагностичний центр  
м. Київ, вул. Кондратюка, 6 
тел.: (066)456-64-03,  
(044)483-94-49 
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16 травня 
 

Круглий стіл «Профілактика есенціальних нутрієнтних 
дефіцитів» 

м. Київ, пр. Перемоги, 119/121 
тел.: (067)466-28-18,  
(044)484-09-87 

Інститут ядерної медицини та променевої діагностики 

16 травня 
 

Круглий стіл «Нові тенденції у розвитку радіологічної 
науки» 

м. Київ, вул. Платона 
Майбороди, 32  
тел .: 489-00-94 

Інститут урології 

15-16 травня 
 

ІІІ з’їзд сексологів та андорологів України м. Київ, вул. Ю. 
Коцюбинського, 9-а 
тел.: 486-67-31 

Інститут гематології та трансфузіології 

14 травня 
 

Науково-практичний семінар «Сучасні підходи до 
підготовки наукової доповіді та презентації» 

м. Київ,  
вул. М. Берлинського, 12 
тел.: 440-27-44 

Інститут генетичної та регенеративної медицини 

12 травня 
 

Урочисте засідання наукового колективу ДУ «Інститут 
генетичної та регенеративної медицини НАМН», 
присвячене Дню науки України «Регенеративні 
технології  в медицині сьогодні та в майбутньому» 

м. Київ,  
вул. Вишгородська, 57/3, 
тел.: (044) 431-05-70 

НІССХ ім.Амосова 

14 травня 
 

Проведення урочистих засідань співробітників 
інституту з нагоди Дня науки.   

м. Київ, вул. Амосова,6, 
тел.: 275-43-22 

15-16 травня 
 

Організація виставки наукових праць та інноваційних 
розробок співробітників інституту 
 

м. Київ, вул. Амосова,6, 
тел.: 275-64-33 

15 травня 
 

Проведення науково-методичної конференції на тему 
«Перспективні напрямки медичної науки в галузі 
серцево-судинної хірургії» 

м. Київ, вул. Амосова,6, 
тел.: 275-41-00 
 

м.  Д н і п р о п е т р о в с ь к 

Інститут гастроентерології НАМН 

29-30 травня 
  

Науково-практична конференція «Актуальні питання 
реабілітації і санаторно-курортного лікування хворих з 
патологією шлунково-кишкового тракту» 

С.м.т. Орловщина, 
Дніпропетровська область 
тел.: (0562) 27-59-16 

м.  Д о н е ц ь к 

Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака 

14 травня  
 

Науково-практичний семінар для молодих вчених віком 
до 35-ти років за тематикою серцево-судинної хірургії, 
пластичної та реконструктивної хірургії, а також 
регенеративної медицини. 

м. Донецьк,  
пр. Ленінський, 47 
тел.: (062) 387-50-27 

15 травня 
 

Конкурс на найкращу наукову роботу серед 
співробітників закладу 

м. Донецьк,  
пр. Ленінський, 47 
тел.: (062) 313-11-22 
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12 травня  
 

Круглий стіл, присвячений питанням інтелектуальної 
власності, визначенню найкращих винаходів за  
2013 рік 

м. Донецьк,  
пр. Ленінський, 47 
тел.: (062) 387-50-27 

м.  О д е с а 

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

17 травня  
 

День відкритих дверей м. Одеса , Музей Філатова 
тел.: (048)729-83-98 

15-17 травня 
 

Трансляція на місцевих ТV сюжету про наукові 
досягнення та сьогодення Інституту очних хвороб і 
тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН   

м. Одеса 
тел.: (048)729-83-70 
 

м.  Х а р к і в 

Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка 

15 травня 
 
 

День ортопеда-травматолога, конференція 
Харківського обласного осередку Української асоціації 
ортопедів-травматологів, присвячена 90-річчю з дня 
народження видатного вченого ортопеда-травматолога, 
академіка О.О. Коржа 

Харківське медичне 
товариство 
м. Харків,  
вул. Ольмінського, 11, 
тел.: (057) 704-14-78

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків 

12-16 травня 
 
 
 
 

Проведення круглих столів: 
- «Актуальні питання охорони здоров’я дітей та 
підлітків»; 
- «Співпраця всіх учасників навчального процесу щодо 
збереження здоров’я учнів» 
- «Актуальні питання формування здорового способу 
життя та використання оздоровчих технологій» 

 
Харківське обласне 
телебачення  
 
Форум на базі гімназії № 43  
 
Загальноосвітні навчальні 
заклади   м. Харкова 
тел.:(0572)62-50-19, 62-91-04,  
62-91-04 

травень Виставка інформаційно-інноваційного ресурсу 
дослідницьких робіт 

м. Харків, пр.50-річчя 
ВЛКСМ, 52а, 
бібліотека, 
тел.: (057-2)62-31-27 

14-16 травня  
 

Лекції для учнів професійно-технічних навчальних 
закладів «Основи профілактики професійних 
захворювань серед учнів ПТНЗ» 

Заклади професійно-технічної 
освіти м. Харкова 
тел.: (057-2)62-91-04 

Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова 

14 травня 
 

Науковий семінар для молодих науковців та аспірантів 
ДУ «ІМІ НАМН», присвячений Дню науки 

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 14-16, 
тел.: (057)731-16-42 

15 травня 
 

Урочисте засідання науковців ДУ «ІМІ НАМН» 
сумісно з членами Харківського відділення Товариства 
мікробіологів України ім. С.М. Виноградського, 
присвячене Дню науки 

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 14-16, 
тел.: (057)731-16-42 

Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва 

16 травня 
 

Гаряча лінія з актуальних питань медичної онкології та 
радіології за телефоном (057)704-10-65 

м. Харків, вул. Пушкінська, 82 
тел.: (057) 704-10-71 
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16 травня 
 

День відкритих дверей  м. Харків, вул. Пушкінська, 82 
тел.: (057) 704-10-71 

16 травня 
 

Урочиста Вчена Рада до Дня науки – вшанування 
видатних науковців інституту 

м. Харків, вул. Пушкінська, 82 
тел.: (057) 704-10-71 

Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН 

14-16 травня 
 

Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Епілепсія і пароксизмальні стани» 

тел.: (057)738-40-83 

15 травня 
 

Науково-практична конференція молодих вчених з 
участю міжнародних спеціалістів “Внесок молодих 
спеціалістів в розвиток медичної науки і практики” 

тел.: (057)738-40-39 

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України 

15 травня 
 

Презентація для слухачів кафедри ендокринології та 
дитячої ендокринології  Харківської академії 
післядипломної освіти другого випуску (2014 р.) книги 
«100 избранных лекций по эндокринологии»   

Клініка  Інституту проблем 
ендокринної патології ім. 
В.Я.Данилевського НАМН, 
м. Харків, вул. Помірки,  27, 
тел.: (057)3151188 

Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН 

13 травня 

 

Круглий стіл ,присвячений Дню науки: «Основи 
превентивної медицини» 

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

15 травня 

 

Науково-практична конференція з міжнародною 
участю “Внесок молодих вчених та спеціалістів в 
розвиток медичної науки і практики”, присвячена Дню 
науки 

м. Харків,  
пр. Постишева, 2-а, 
тел.: (057) 959-72-65 
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Установи Національної академії аграрних наук України 
(З переліком заходів та детальнішою інформацією про них можна ознайомитись  

на веб-сайті Фестивалю: www.festival.nas.gov.ua) 
 

Дата 
проведення 

Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 

Інститут землеробства НААН 

16 травня 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 

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека 

12-16 
травня  

Тематична виставка  «Наукове забезпечення галузі 
ветеринарної медицини України» 

вул. Героїв Оборони, 10, 
т./ф. 526-05-09  

12-16 
травня  

Тематична виставка  «Тенденції розвитку 
картоплярства у формуванні продовольчих ресурсів 
України» 

вул. Героїв Оборони, 10, 
т./ф. 526-05-09  

Інститут садівництва НААН 

травень Науково-практичний семінар «Інтенсивні технології 
вирощування плодових та ягідних культур» 

Київська область,  
с. Новосілки, 
тел.: (044) 526-65-88   

12-16 травня Виставка наукових досягнень Київська область, с. 
Новосілки, 
тел.: (044) 526-65-88   

Інститут розведення і генетики тварин НААН 

12 - 16 
травня 

Виставка публікацій результатів наукових досліджень 
та практичних розробок співробітників інституту 

Київська область,  
с. Чубинське, 
вул. П.Л. Погребняка, 1,  
тел.: (044) 5972362 

16 травня Круглий стіл  «Сучасні підходи з організації та ведення 
селекційного процесу в молочному скотарстві» 

Київська область,  
с. Чубинське, 
вул. П.Л. Погребняка, 1,  
тел.: 050-520-06-75

Інститут інноваційного провайдингу НААН, Аграрний Союз України 

14 травня 
 

Методичний семінар  «Технологічна платформа 
розвитку агропромислового комплексу на інноваційній 
основі» 

м. Київ,  
пр. Голосіївський, 96, 
тел. (044) 258-04-62 
 

Інститут рибного господарства НААН 

14 травня 
 

День «відкритих дверей»  
 

м. Київ, вул. Обухівська, 135, 
тел.: 044-423-74-62 

14-16 травня 
 

Виставка-продаж  наукової літератури. 
Виставка патентів. 

м. Київ, вул. Обухівська, 135, 
тел.: 044-423-74-62 

16 травня 
 

Семінар  «Міжнародні науково–метричні бази» м. Київ, вул. Обухівська, 135, 
тел.: 044-423-74-62 
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Інститут картоплярства НААН 

14 травня 
 

Круглий стіл «Генофонд картоплі, як основа нових і 
перспективних сортів картоплі в Україні», «Якісний 
насіннєвий матеріал – запорука майбутнього урожаю», 
«Особивості технології вирощування картоплі на 
основі органічного землеробства» 
 

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

14-16 травня  День «відкритих дверей» та виставка «Генофонд 
картоплі, як основа нових і перспективних сортів 
картоплі в Україні» 

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

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека,  
Полтавська дослідна станція М.І. Вавілова 

15 
травня 

ІХ Всеукраїнська  конференція молодих вчених та 
спеціалістів  «Історія освіти, науки і техніки в 
Україні», присвячена 130-річчю появи 
сільськогосподарської дослідної справи як 
організації та створення Полтавського дослідного 
поля 

м. Київ,  
вул. Героїв Оборони, 10, 
тел.: (044) 526-05-09 

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» 

14 травня Конкурсінноваційних розробок з питань механізації та 
електрифікації сільського господарства 

смт Глеваха,  
вул. Вокзальна, 11 
тел.: 050-457-22-47 

Інститут ветеринарної медицини НААН 

15 травня Семінар  «Стан та перспективи профілактики 
анаеробних інфекцій» 

м.Київ, вул. Донецька, 30,  
тел. (044) 245-78-05 

Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича 

16-18 
травня 

 

Міжнародна наукова конференція «Наукові надбання 
П.І.Прокоповича: основи раціонального бджільництва,  
200-річчя створення рамкового (втулкового) вулика» 

м. Київ,  
вул. Академіка Заболотного, 19,  
тел.(044) 526-67-98 

м.  В і н н и ц я 

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 

14 травня Виступ на обласному телебаченні «Інноваційні 
розробки Інституту кормів та сільського господарства 
Поділля НААН для  аграрного  виробництва Поділля» 

м. Вінниця,  
проспект Юності, 16 
тел.: 043 46 40 16 

15 травня Лекція «Внесок  аграрної науки у інноваційний 
розвиток агропромислового комплексу України»   

м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 
тел.: 0432 46 40 16 

16 травня День «відкритих дверей» для магістрів Вінницького 
національного  аграрного університету    

м. Вінниця,  
проспект Юності, 16 
тел.: 043 46 40 16 

м.  Д н і п р о п е т р о в с ь к 

Інститут сільського господарства степової зони НААН 

14 травня Науково-практична конференція молодих вчених 
«Теоретичні основи та практика реалізації програми 
виробництва зерна в Україні» 

м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 14,  
тел. (056) 745-02-36 
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м.  Д о н е ц ь к 

Донецька ДСДС НААН 

15-16 травня День «відкритих дверей», виставка Донецька область, с. Піски, 
тел. (06236) 48-732 

16 травня Виступ по радіо Донецька область, с. Піски, 
тел. (06236) 48-732 

м.  Ж и т о м и р 

Інститут сільського господарства Полісся НААН 

квітень- 
травень  

Тематична виставка  «Досягнення вітчизняної науки в 
забезпеченні розвитку агропромислового виробництва» 

м. Житомир,  
шосе Київське, 131,  
тел.: (0412) 42-92-31 

15 травня 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
молодих вчених  «Здобутки молоді – вирішенню 
проблем аграрного виробництва» 

м. Житомир,  
шосе Київське, 131,  
тел.: (0412) 42-92-31 

16 травня Виступ на телебаченні «Аграрна політика у контексті 
вступу до ЄС» 
 

м. Житомир,  
шосе Київське, 131,  
тел.: (0412) 42-92-31 

м.  І в а н о – Ф р а н к і в с ь к 

Прикарпатська ДСГДС НААН 

14 травня 
 

Виступи на обласному радіо та на телебаченні 
присвячені святкуванню VІІІ Всеукраїнського 
фестивалю науки. 

Закарпатське обласне радіо і 
телебачення,  
м. Івано-Франківськ,  
вул. С.Бандери, 21а,  
тел. (0342) 52-25-50 

15 травня Науково-практична конференція «Розв’язання 
актуальних проблем агропромислового виробництва 
Прикарпаття шляхом ефективного впровадження 
інновацій з урахуванням зональних особливостей 
регіону» 

м. Івано-Франківськ,  
вул. С.Бандери, 21а, 
тел. (0342) 52-25-50 

15 травня Виставка наукових досягнень в галузі 
сільськогосподарського виробництва з презентацією 
наукової та науково-популярної літератури 

м. Івано-Франківськ,  
вул. С.Бандери, 21а, 
тел. (0342) 52-25-50 

16 травня Круглий стіл «Сучасний стан галузі тваринництва та 
перспективи розвитку шляхом наукового забезпечення»

Прикарпатська ДСГДС 
НААН, 
Карпатська область,  
с. П’ядики,  
вул. Наукова, 16, 
тел. (03433) 97-3-54 

16 травня Презентація «Колекція малопоширених овочевих 
культур Прикарпатської ДСГДС» 

Прикарпатська ДСГДС 
НААН, 
Карпатська область,  
с. П’ядики, 
вул. Наукова, 16, 
тел. (03433) 97-3-54 
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м.  Л ь в і в 

Інститут біології тварин НААН 

квітень- 
травень  

 

Виступи науковців на телебаченні та по радіо щодо  
впровадження інноваційних розробок Інституту 
біології тварин НААН у галузях тваринництва та 
ветеринарної  медицини 

Львівське телебачення,   
регіональні радіо та пресса, 
м. Львів, вул. В. Стуса, 38, 
тел. (032)270-23-89 

14 травня  
 

Науково-методологічний семінар 
«Методи вивчення обміну селену  
у жуйних тварин» 

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

14-16 травня Виставка  нових періодичних видань  і наукових 
розробок 

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

15 травня Науково-методологічний семінар: 
«Особливості обміну речовин у здорових і хворих на 
кетоз високопродуктивних корів» 

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

м.  С у м и 

Інститут садівництва НААН 

травень Семінари з садоводами-аматорами Подільська ДСС,  
Артемівська ДСС, 
Сумська ДСС, 
Мелітопольська ДСС, 
Придністровська ДСС, 
тел. (044) 526-65-88  

м.  Х а р к і в 

Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН 

15 травня Ознайомлення студентів Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» з 
інноваційною діяльністю Українського науково-
дослідного інституту олій та жирів НААН 

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

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», 
Харківський НАУ імені В.В. Докучаєва, Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків 

15 травня Круглий стіл «Поширення наукових знань про  
грунти – запорука їх збереження» 

Харківський національний 
аграрний університет імені 
В.В. Докучаєва, 
Харківська область, п/в 
Комуніст -1, 
тел. (057)-704-16-64 

Інститут овочівництва і баштанництва НААН 

14 травня Круглий стіл «Виробництво органічної продукції: 
сучасний стан і перспективи розвитку» 

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

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» 

15 травня 
 

Науково-практичний семінар 
«Імунодефіцитні стани та метаболічні порушення у 
високопродуктивних тварин» 
 

м. Харків, вул. Пушкінська, 83
факс (057) 704-10-90 
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Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН 

14 травня День «відкритих дверей», екскурсія по музею 
інституту, загальне знайомство з науковими напрямами 
інституту 

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

м.  Х е р с о н 

Інститут землеробства Південного регіону НААН 

15 травня 
 

Зустріч  провідних вчених  
з колективами виробничників базових господарських 
формувань ЦНЗ АПВ Херсонської області 

ДП ДГ «Копані», ДП ДГ 
«Каховське», ДП ДГ «Еліта», 
ДП ДГ «Піонер» 
Миколаївська ДСДС, 
Асканійська ДСДС,  
тел.  (0552) 36-11-96 

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН 

12-16 травня Екскурсії для школярів та студентів Херсонська область, 
Чаплинський район,  
смт. Асканія-Нова,  
вул. Фрунзе, 13,  
тел. (05538) 6 12 86 

12-16 травня Цикл лекцій 
 «Наукові здобутки вчених заповідника у різні роки» 

Херсонська область, 
Чаплинський район,  
смт. Асканія-Нова,  
вул. Фрунзе, 13,  
тел. (05538) 6 12 86 

13-16 травня Книжкова виставка  
 «Видатні вчені Біосферного заповідника «Асканія-
Нова» 

Херсонська область, 
Чаплинський район,  
смт. Асканія-Нова,  
вул. Фрунзе, 13,  
тел. (05538) 6 12 86 

14 травня Конференція 
 «Від шкільних знань до наукового пошуку» 

Херсонська область, 
Чаплинський район,  
смт. Асканія-Нова,  
вул. Фрунзе, 13,  
тел. (05538) 6 12 86 

15 травня Круглий стіл 
 «Перспективи збереження,   
відновлення та поширення рідкісних видів флори та 
фауни Дніпровсько-Молочнянського межиріччя» 

Херсонська область, 
Чаплинський район,  
смт. Асканія-Нова,  
вул. Шкільна, 3,  
тел. (05538) 6 12 86 

16 травня Лекція  «День науки в Україні. Історія та особливості 
свята» 

Херсонська область, 
Чаплинський район,  
с. Хлібодарівка,  
вул. Кудрі, 11,  
тел. (05538) 6 12 86 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

14 травня День поля «Зернове поле», «Ріпакове поле», 
«Люцернове поле» 

м. Херсон,  
сел. Наддніпрянське, 
тел.:  (0552) 361196 
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16 травня Виставка наукових досягнень інституту з питань 
землеробства, технології вирощування 
сільськогосподарських  культур, селекції «Володій 
інформацією і світом» 

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

м.  Ч е р к а с и 

Інститут помології ім. Л.П.Симиренка НААН 

15 травня Лекція «Наукові досягнення вчених Інституту 
помології ім. Л.П.Симиренка НААН» 

Черкаська область, с. Мліїв-1,  
тел. (04734) 2-24-40 

15 травня День «відкритих дверей» Черкаська область, с. Мліїв-1,  
тел. (04734) 2-24-40 

16-18 
травня 

 

Міжнародна наукова конференція  «Наукові надбання 
П.І.Прокоповича: основи раціонального бджільництва,  
200-річчя створення рамкового (втулкового) вулика» 

Черкаська обл.,  
Городищенський р-он, 
с. Млиїв 

Черкаська дослідна станція біоресурсів Інституту розведення і генетики тварин НААН 

15 травня Наукова конференція молодих вчених, присвячена Дню 
науки «Сьогодні та завтра – в ногу з епохою» 

м. Черкаси,  
вул. Пастерівська 76, 
тел. (022) 31-40-52 

15 травня Виставка  «Наука – виробництву» м. Черкаси,  
вул. Пастерівська 76, 
тел. (022) 31-40-52 

м.  Ч е р н і в ц і 

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

14 травня Публікації про наукові досягнення  «Селянам Буковини 
– наші новітні  
наукові розробки» 

м. Чернівці 
Обласні газети «Молодий 
буковинець», «Буковина» 

м.  Ч е р н і г і в 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН 

15 травня 
 

Виступ про наукові досягнення Інституту 
сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового виробництва НААН 

м. Чернігів,  
вул. Шевченка, 97,  
тел. (04622) 3-70-15 
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Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
(З переліком заходів та детальнішою інформацією про них можна ознайомитись  

на веб-сайті Фестивалю: www.festival.nas.gov.ua) 
 

Дата і час 
проведення 

Назва заходу Місце проведення 

12– 16 
травня 

 

Міжнародна конференція «Проблеми прийняття рішень 
в умовах невизначеності» 

Факультет кібернетики 
м. Київ,  
пр. Академіка Глушкова, 4-д, 
тел.: 259-0534, 259-0520, 259-
0280 

12-17 травня Міжнародна міждисциплінарна конференція 
«Адаптаційні стратегії живих систем» 

ННЦ «Інститут біології» 
м. Київ,  
вул. Володимирська, 64/13, 
тел.: 522-17-95 

13 травня Всеукраїнський меморіальний семінар «Сучасні 
проблеми фізичної електроніки» 

Радіофізичний факультет 
м. Київ,  
пр. Академіка Глушкова, 4-г, 
тел.: 521-35-90 

15-16 травня IІ Міжнародну наукову конференцію «Актуальні 
проблеми історії середніх віків та раннього Нового 
часу» 

Історичний факультет 
м. Київ,  
вул. Володимирська, 64/13, 
тел.: 239-32-75 

15-16 
травня 

Всеукраїнська науково-практична конференція  
«Київський університет: минуле і сьогодення» 

Історичний факультет 
м. Київ,  
вул. Володимирська, 60, 
тел.: 239-34-26. 

15-16 
травня 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
студентів та аспірантів та молодих вчених «Актуальні 
проблеми посткризового розвитку банківського сектора 
України» 

Економічний факультет 
м. Київ,  
вул. Васильківська, 90-а, 
тел.: 259-71-82 

16-17 
травня 

Всеукраїнська наукова конференція з нагоди 100-річчя 
від дня народження академіка НАНУ Пилипенка 

Хімічний факультет 
м. Київ,  
вул. Володимирська, 64/13, 
тел.: 239-33-98 

20-24 травня 

Mіжнародна наукова конференція, присвячена 175-
річчю Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна 
«Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного 
різноманіття» 

ННЦ «Інститут біології» 
Ботанічний сад  
ім. акад. О.В. Фоміна  
м.Київ, вул. Симона 
Петлюри, 1, 
тел.: 234-60-56. 

21-23 
травня 

XV Міжнародна конференція студентів та аспірантів 
«Сучасні проблеми хімії» 

Хімічний факультет 
м. Київ,  
вул. Володимирська, 64/13, 
тел.: 239-34-11 

22-23 
травень 

XІ Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Проблеми розвитку соціологічної теорії»  

Факультет соціології 
м. Київ,  
вул. Володимирська, 64/13, 
тел.: 521-32-63 

23 травня Міжнародна науково-практична конференція молодих 
вчених на тему: «Актуальні питання державотворення в 
Україні» 

Юридичний факультет 
м. Київ,  
вул. Володимирська, 60, 
тел.: 239-31-86, 239-34-94 
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23-27 травня VI Міжнародна наукова конференція «Фізика рідкої 
матерії: сучасні проблеми» 

Фізичний факультет 
м. Київ,  
вул. Володимирська, 64/13, 
тел.: 526 -24-27 

27-30 травня Міжнародна конференція «Астрономія та фізика космосу 
в Київському університеті» 

Астрономічна обсерваторія  
м. Київ, вул. Обсерваторна, 3, 
тел.: 468-26-91 

28-30 травня Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції 
аналізу - 2014» 

Хімічний факультет 
м. Київ,  
вул. Володимирська, 60, 
тел.: 239-33-11 

 
 
 
 

Національний  технічний  університет  України 
«Київський  політехнічний  інститут» 

(З повним переліком заходів та детальнішою інформацією про них можна ознайомитись 
на веб-сайті Фестивалю: www.festival.nas.gov.ua) 

 
Дата і час 
проведення 

Захід Місце 
проведення 

Відповідальна особа 
(ПІБ, телефон, факс,  

е-mail, 
сайт організації) 

12-16  
травня 

Науково - технічна конференція 
викладачів, науковців, аспірантів та 
студентів, яка приурочена до Дня 
науки 

м. Київ,  
НТУУ «КПІ», 
корп. 28 

Факультет авіаційних і 
космічних систем, 
Добролюбова Марина 
Валеріївна, 
моб. 097-596-89-74,  
e-mail:  
st-marina@yandex.ru,  
сайт: http://faks.kpi.ua 

15-16  
травня 

Всеукраїнська студентська науково-
практична конференція «Людина як 
суб’єкт міжкультурної комунікації: 
сучасні тенденції у філології, перекладі 
та навчанні іноземних мов» 

м. Київ,  
НТУУ «КПІ», 
корп. № 7 

Факультет лінгвістики, 
Ткачик О.В.,  
тел. (044) 406-81-01 
е-mail: ktppam@ukr.net 

15-17 
 травня 

ХV Міжнародна наукова конференція 
ім. Михайла Кравчука 

м. Київ,  
НТУУ «КПІ», 
корп. № 7, каф. 
МА та ТЙ 

Факультет 
фізико-математичний, 
Вірченко Н.О.,  
Гайдей В.О. ,  
тел.(044) 454-97-40, e-mail: 
kravchukconf@yandex.ru 

15-17  
квітня 

ХІV Міжнародна науково-технічна 
конференція студентів і аспірантів 
«Друкарство молоде» 

м. Київ,  
НТУУ «КПІ», 
вул. Янгеля, 1/37,  
корп. № 8 

Видавничо-поліграфічний 
інститут 
Киричок П. О.,  
Величко О. М.,  
тел. (044) 406-83-61, 
e-mail: raster@vpf.ntu-
kpi.kiev.ua 
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15-17  
травня 

XIІI Міжнародна наукова конференція 
ім. проф. Т.А.Таран «Інтелектуальний 
аналіз інформації» (ІАІ-2013). XIІI th 
International Scientific Conference named 
after prof. T.A.Taran 

м. Київ,  
НТУУ «КПІ», 
вул. Політехнічна, 
14-а, корп. №14,  
каф. ПМА 

Факультет прикладної 
математики 
Темнікова О.Л. ,  
тел. (044) 454-96-96,  
е-mail: 
Temnikova_elena@ukr.net, 
сайт: http://iai.kpi.ua 

16-17 
 травня 

VІ Міжнародна конференція студентів 
та молодих вчених «Intelligence, 
Integration, Reliability» 

м. Київ,  
НТУУ «КПІ», 
корп. № 28, 
кафедра ПСКЛА 

Факультет авіаційних і 
космічних систем, 
Прохорчук О.В.,  
асп. Студзінська І.С. 
ст. Барановська І.М,  
тел. (044) 406-83-17,  

20-22  
травня 

Всеукраїнська студентська наукова 
конференція «Досконалість 
зварювання – комплексний підхід» 

м. Київ,  
НТУУ «КПІ», 
вул. Дашавська, 
6/2,  корп. № 23 

Факультет зварювальний 
Скачков Ігор Олегович,  
тел. (044) 406-82-41,  
e-mail: i.skachkov@kpi.ua 

21 травня Всеукраїнська студентська науково-
практична конференція «Вплив 
процесів євроінтеграції на розвиток 
лінгвістичної теорії» 

м. Київ,  
НТУУ «КПІ», 
корп. № 7 

Факультет лінгвістики,  
доц. Лисенко Г.Л., тел. 
(044) 406-83-11, е-mail: 
Kafedra2009@ukr.net 

21-24  
травня 

XVІІІ Міжнародна науково-технічна 
конференція «Гідроаеромеханіка в 
інженерній практиці». XVІІІ the 
International scientific and technical 
conference fluid «Hydra aeromechanics In 
ENGINEERING PRACTICE» 

м. Київ,  
НТУУ «КПІ», 
корп. № 1 

Механіко-
машинобудівний інститут 
Яхно Олег Михайлович,  
тел. (044) 406-82-54;  
 е-mail: seminska@kpi.ua 

22 травня І Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні аспекти 
розробки програмного 
забезпечення»(дистанційна) 

м. Київ,  
НТУУ «КПІ», 
вул. Політехнічна, 
6, корп. № 5 

Факультет 
теплоенергетичний, 
Сегеда І.В., Карпенко 
Е.Ю.,  
тел. (044) 454-95-25,  
е-mail: 
karpenko.eugene@gmail.com 

23-24  
травня 

VІ Міжнародна науково-технічна 
конференція«Нові матеріали і 
технології в машинобудуванні 2013». 
VІ International scientific and technical 
conference «New materials and 
technologies in machinebuilding-2013» 

м. Київ,  
НТУУ «КПІ», 
вул. Політехнічна 
35, корп. № 9, ауд. 
203 каф. 
ЛВЧтаКМ 

Факультет 
інженерно-фізичний, 
Ямшинський М.М., 
моб. 050-546-06-83,  
моб. 097-290-86-16, 
(044) 454-97-72,  

травень ХV Міжнародна науково-практична 
конференція студентів, аспірантів та 
молодих вчених «Екологія. Людина. 
Світ» 

м. Київ,  
НТУУ «КПІ», 
корп. 19 

Факультет  
інженерно-хімічний, 
Бенатов Данило Емілевич, 
050-382-81-57, сайт: 
http://ssa.org.ua 

травень XVI Міжнародна науково-практична 
конференція«Системний аналіз та 
інформаційні технології» XVI 
International Scientific 
Conference„System Analysis and 
Information Technologies” (SAIT-2014) 

м. Київ,  
НТУУ «КПІ», 
корп. № 35 

Інститут прикладного 
системного аналізу, 
проф. Панкратова Наталія 
Дмитрівна,  
тел./факс.(044) 406-84-47, 
е-mail: 
natalidmp@gmail.com,  
сайт: http://iasa.kpi.ua/ 
 



П р о г р а м а  

 

78 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 

травень ІV Міжнародна науково-технічна 
конференція «Теоретичні та практичні 
проблеми в обробці металів тиском». 
ІV the International scientific and 
technical conference «Theoretical and 
practical problems in treatment of metals 
by pressure» 

м. Київ,  
НТУУ «КПІ», 
корп. № 1 

Механіко-
машинобудівний інститут,
Тітов Вячеслав 
Андрійович 
Тел/fax: (044) 406-83-99,  
тел.(044) 454-94-02;  
e-mail: v.a.titov@list.ru; 
k_OMD@ukr.net 

травень IX Міжнародна наукова конференція 
«Інтелектуальні системи прийняття 
рішень та проблеми обчислювального 
інтелекту». IX International Conference 
«Intellectual Systems for Decision 
Making and Problems of Computational 
Intelligence» 

Крим  
м. Євпаторія, 

Інститут прикладного 
системного аналізу, 
проф. Панкратова Наталія 
Дмитрівна,  
тел./факс.(044) 406-84-47, 
е-mail: 
natalidmp@gmail.com,  
сайт: http://iasa.kpi.ua/ 
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