
 
 

О С Н О В Н І  З А Х О Д И 
X  В С Е У К Р А Ї Н С Ь К О Г О  Ф Е С Т И В А Л Ю  Н А У К И 

19-21 травня 2016 р. 
 

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

 
 

Централізовані заходи організаторів X Всеукраїнського фестивалю науки 
 

Дата і час 
проведення 

Назва заходу 
 

Місце проведення 

 
19 травня 

10:00 

 
Прес-конференція з нагоди проведення  
Х Всеукраїнського фестивалю науки 
 

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

 
19 травня 

11:00 

 
Урочисте відкриття  
Х Всеукраїнського фестивалю науки 
 
Вітальні промови: 

- Президент НАН України академік НАН України 
Б.Є. Патон 

- Міністр освіти і науки України Л.М. Гриневич 

- Міністр молоді і спорту України І.О. Жданов 
- Посол Франції в Україні пані Ізабель Дюмон 

Лекції: 
 

- «Розсекречення космічного коду» - Крістоф Шеффер, 
радник генерального директора Європейської 
організації з ядерних досліджень (ЦЕРН)  
- «Біосенсори – з’єднання живого з неживим» -  
Г.В. Єльська, академік НАН України, директор 
Інституту молекулярної біології і генетики НАН 
України 
 

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

 
19 травня 

10:00-18:00 

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

 
Інститут електрозварювання 
ім. Є.О.Патона НАН 
України, 
м. Київ, вул. К. Малевича 
(Боженка), 11 
 
 



 
19-20 
травня 

 

 
Виставка-презентація наукових досягнень установ 
НАН України  
  

 
Інститут електрозварювання 
ім. Є.О.Патона НАН 
України, 
м. Київ, вул. К. Малевича 
(Боженка), 11, поверх 1, хол 
тел./факс: 234-83-87,  
тел.: 239-64-43 

 
19 травня 

10:00-16:00 

 

Презентація науково-дослідницьких робіт,  стендові 
доповіді учнів-членів Малої академії наук України та 
учнів середніх навчальних закладів м. Києва 
 

 
Інститут електрозварювання 
ім. Є.О.Патона НАН 
України, 
м. Київ, вул. К. Малевича 
(Боженка), 11, поверх 2, хол 

 
В рамках Х Всеукраїнського фестивалю науки Посольство Французької Республіки в 

Україні спільно з МАН України презентує: 

19 травня 
14:00 

Документальний фільм  Рагоберта Т'єррі та Роблен 
Емманюель  «Тара, подорож до серця кліматичної 
машини» 

Вересень 2006 року. Полярна шхуна Тара 
розпочинає надзвичайну подорож через Північний 
Льодовитий океан. З борту цієї мобільної бази 
науковці європейської програми Дамокл будуть 
намагатися відповісти на життєво важливе питання 
зміни клімату нашої планети: чи розтануть арктичні 
льодовики? Які ж будуть наслідки танення 
льодовиків у цьому регіоні, що по праву вважається 
двигуном кліматичної машини? 

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

20 травня 
15:00 

Наукова зустріч з Філіпом Туреком, викладачем-
науковцем університету Страсбурга «Навколо 
біофізики» 
 

м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 38-44, 
приміщення МАН України 

20 травня 
18:30 

Перегляд документального фільму Рагоберта Т'єррі 
та Роблен Емманюель «Тара, подорож до серця 
кліматичної машини» та дискусія навколо питань 
змін клімату у модерації Сільвана Ріголє (аташе з 
наукового та університетського співробітництва 
Посольства Франції в Україні) 

Сьогодні питання зміни клімату стосується кожного 
з нас. Ми пропонуємо Вам переглянути науково-
документальний фільм та поговорити про конкретні 
дії, які допоможуть змінити майбутнє нашої планети 

м. Київ, вул. Гончара, 84 
Медіатека Французького 
інституту в Україні 

 
 
 
 
 



Установи Національної академії наук України 
 

Дата і час 
проведення 

Назва заходу 
 

Місце проведення 

К и ї в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  К и ї в 

Інститут фізики НАН України 

19 травня 
10:00 – 10:10 

 
 

Відкриття фестивалю науки в ІФ НАН України 
 
 
 

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

19 травня 
10:10 – 10:20 

Підсумки щорічного конкурсу молодих вчених та аспірантів на 
здобуття премій імені видатних вчених ІФ НАН України 

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

19 травня 
10:20 – 11:10 

Лекція «Вибрані сторінки з історії розвитку фізики в Україні» 
  

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

19-20 травня 
10:00 – 17:00 

Експозиція «Трагічні скрижалі української науки». 
Експозиція створена на основі нарисів про славетних 
українських науковців, культурних діячів 
 

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

19 травня 
11:40 – 17:00 

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

20 травня 
10:00 – 17:00 

Науково-популярна лекція «Фізика в Антарктиді», присвячена  
20-річчю українських експедицій на науковій станції 
«Академік Вернадський». 

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

19-20 травня 
 

Виставка фотокартин – фоторепортаж з наукової станції 
«Академік Вернадський» 

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

20 травня 
10:40-13:00 

 

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

21 травня 
18:30 

 

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

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

19-20 травня 
 

Виїзна науково-популярна лекція «Як побачити атом» В школах, ліцеях та 
гімназіях, вищих 
навч.альних закладах Києва 
за попереднім замовленням 
тел.: 525-98-41 

19-20 травня 
 

Виїзна науково-популярна лекція «Життя з радіацією» В школах, ліцеях та 
гімназіях, вищих 
навч.альних закладах Києва 
за попереднім замовленням 
тел.: 525-98-41 



23 травня 
18:30 

 

Вечір «До 195-річчя від дня народження видатного 
українського енциклопедиста і просвітителя   
М.І. Гулака (1821-1899) 

Київський будинок вчених 
НАН України 

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

19 травня 
11:00-12:00 

Лекція «Формування структур в рідкокристалічних колоїдах»  м. Київ,  
вул. Метрологічна, 14-б,  
тел..: 526-53-62 

19 травня 
12:20-13:20 

 
 

Лекція «Гравітаційні хвилі – нове вікно у всесвіт»  м. Київ,  
вул. Метрологічна, 14-б,  
тел..: 526-53-62 

20 травня 
15:00-16:00 

 

Лекція «Фізика високих енергій: досягнення, завдання, 
перспективи»  

Київський будинок вчених 
НАН України,  
м. Київ,  
вул. Володимирська, 45-а, 
тел..: 526-53-62 

20 травня 
16:00-17:00 

 

Лекція «Відкриття гравітаційних хвиль: наукова значимість і 
перспективи»  

Київський будинок вчених 
НАН України,  
м. Київ,  
вул. Володимирська, 45-а, 
тел..: 526-53-62 

Головна астрономічна обсерваторія НАН України 

19-21 травня  
10:00-18:00 

Дні відкритих дверей (організовані екскурсії) м. Київ, 
вул. Акад. Заболотного, 27, 
Музей історії ГАО, 
тел.: 526-47-58 

19-21 травня  
10:00-18:00 

Виставка художниці Марії Павленко «Cніг» м. Київ, 
вул. Акад. Заболотного, 27, 
Музей історії ГАО, 
тел.: 526-47–58 

19-21 травня  
20:00 

Аматорські астрономічні спостереження 
(за умови ясного неба) 

м. Київ, 
вул. Акад. Заболотного, 27, 
павільйон демонстраційного 
телескопа ГАО 
тел.: 526-47-58 

20 травня  
11:00-13:00 

Науково-популярному журналу «Світогляд» – 10 років м. Київ, 
вул. Володимирська, 55, 
Великий конференц-зал 
НАН України або ГАО НАН 
України 
тел.: 526-21-47 

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

19-21 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 

19-21 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 

19-21 травня Виступи провідних вчених та наукової молоді інституту з 
актуальних проблем сучасної науки для популяризації 
досягнень науки в суспільстві та залучення молоді до 
наукових досліджень 

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



19-21 травня Виставка-презентація наукових досягнень інституту в 
приміщенні Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона 
НАН України 

Інститут електрозварювання 
ім. Є.О.Патона НАН 
України, 
м. Київ, вул. Боженка, 11, 
поверх 1, хол 

травень Виставка-презентація наукових досягнень Інституту фізики 
напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України  

Приміщення КМДА 

Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України 

19 травня 
15:00 

Ознайомча екскурсія для учнів старших класів до 
Виставкового центру інституту  

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

20 травня 
10:00 

Лекція для студентів вищих навчальних закладів про розробки 
інституту 

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

20 травня 
11:00 

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

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

Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України 

21 травня 
10:00-11:00 

On-line презентація інституту для співробітників Словацької 
академії наук 

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

21 травня 
12:00-16:00 

Зустрічі з представниками організацій-потенційних 
споживачів наукової продукції інституту 

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

20 травня  
10:00-11:00 

Лекція для школярів «Сучасна наука» Гімназія №48  
вул. Прорізна 14 
 

Інститут технічної теплофізики НАН України 

20 травня 
10:00-14:00 

День відкритих дверей м. Київ, 
вул. Булаховського, 2, 
тел.: 453-28-45 
 

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України 

19 травня 
 

Відкритий урок для учнів старших класів з метою 
профорієнтації 

м. Київ, 
сш №200 

20 травня 
10:00-12:00 

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

м. Київ, 
бул. Вернадського 34/1, 
тел.:  424-35-11 

20 травня  
10:00-12:00 

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

м. Київ, 
бул. Вернадського 34/1 

20 травня 
10:00-12:00 

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

м. Київ, 
бул. Вернадського 34/1 
 
 
 
 
 
 
 



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

19-21 травня 
14:00-17:00 

 

Дні відкритих дверей: 
– – відвідання музею інституту, ознайомлення з експозицією з 
історії та розвитку основних наукових  напрямів його 
діяльності; 
– проведення екскурсії для школярів старших класів школи № 
88 в музеї Інституту, ознайомлення їх з історією інституту та 
його внеском у розвиток науки і техніки; екскурсія до 
лабораторії механічних досліджень, лабораторій наукових 
відділів 

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

травень 
 

Лекції для студентів Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут» провідними 
вченими інституту  

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

19-21 травня 
14:00-17:00 

 

Ознайомлення студентів Механіко-машинобудівного 
інституту НТУУ «Київський політехнічний інститут» з 
методиками оцінки конструкційної міцності сучасних 
матеріалів; відвідання музею інституту, ознайомлення з 
історією і розвитком основних наукових  напрямів діяльності 
інституту 

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

Інститут проблем математичних машин та систем НАН України 

19 травня 
14:00 

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

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

20 травня 
1100 

Наукова доповідь «Оцінка надійності в умовах малої 
статистики відмов» 
 

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

21 травня 
11:00 

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

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

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» 

19-21 травня 
10:00-17:00 

Демонстрація досягнень ННК «Інститутут прикладного 
системного аналізу» НТУУ «КПІ» на виставці-презентації 
наукових досягнень у Інституті електрозварювання ім. Є.О. 
Патона НАНУ 

м. Київ,  
вул. Боженка, 11, 
поверх 1, хол 
тел.: 204-84-47 

20 травня 
12:00-16:00 

День відкритих дверей м. Київ,  
пр. Перемоги 37, корп. 35 
тел.: 204-84-47 

Інститут проблем реєстрації інформації 

19-20 травня Наукова конференція  м. Київ, вул. М. Шпака, 2, 
тел.: 454 21 57 

21 травня  

 

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

аспірантами та студентами вузів 

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

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

19 травня 
10:00-13:00 

День відкритих дверей (екскурсії лабораторіями, відвідування 
мінералогічної колекції) 

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

19 травня 
14:00 

Урочиста вчена рада, присвячена Всеукраїнському фестивалю  
науки 
 

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



Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України 

19 травня 

10:00-14:00 

 

День відкритих дверей у музеї О.В. Палладіна 

- відвідування Меморіального музею академіка О.В. 
Палладіна; 
- знайомство з науковою тематикою та розробками підрозділів 
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України; 
 

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

19 травня 
16:30-18:00 

Засідання «Університету юних біохіміків». 
Лекція  за узгодженою програмою.  
Вручення посвідчень випускникам Університету 

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

травень
- 

грудень 
 

Книжково–інформаційна виставка, присвячена 110 річниці від 
дня народження акад. НАН Ураїни В.О. Беліцера 

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

травень 
 

Наукова конференція молодих учених «Актуальні проблеми 
біохімії та біотехнології – 2016», присвячена 110-річчю від дня 
народження акад. НАН Ураїни В.О. Беліцера 

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

21 травня  
11:00-13:00. 

Демонстрація цікавих (показових) експериментів та виступ з 
лекціями 
 

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

травень 
 

Навчальний семінар з біозахисту  
«Впровадження нових навчальних матеріалів з біозахисту» 
 

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

Інститут математики НАН України 

травень П’ятнадцятий Київський математичний фестиваль вул. Лейпцигська, 11-а 
та на базі  у Конча-Заспі, 
тел.:  280-75-06 

Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України 

19-20 травня 
 

Виставка монографій, опублікованих співробітниками 
інституту  

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

19-20 травня 
 

Ознайомлення студентів вузів з історією та науковими 
досягненнями інституту  

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

Інститут відновлюваної енергетики НАН України 

20 травня 
11:00 

Лекція «Науково-технічні засади підвищення енерго- та 
техніко-економічної ефективності систем сонячного 
енергопостачання» 

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

20 травня 
12:00 

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

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

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

19 травня 
10:00 

День відкритих дверей з відвідуванням музею інституту  
 

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



24-25 травня 
 

V міжнародна Самсонівська конференція «Матеріалознавство 
тугоплавких сполук і композитів» 
 

м. Київ,  
НТУУ «КПІ» 
тел.: 424-23-71 

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України 

19 травня 
9:30-10:10 

Науково-популярна лекція «Роль хімії у житті суспільства» м. Київ, 
вул. Володимирська, 1,  
сш № 25, 
тел.: 0979982863 

20 травня 
13:00-15:00 

Експериментальна демонстрація «Краса хімічного 
експерименту» 

Київська обл., м. Тетіїв, 
вул. Леніна, 32, 
Природничо-математичний 
ліцей,  
тел.: 0979982863  

14 травня 
10:00-16:00 

Експериментальна демонстрація «Дивовижна хімія» 
(спільно з Радою молодих вчених НАН України та 
Інститутом біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України) 
 

Інститут біохімії 
ім.О.В.Палладіна, 
м. Київ, вул. Леонтовича, 9,  
тел.: 0978209004 
тел.: 0937046014 

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

19 травня  День відкритих дверей для студентів факультетів хімічного 
профілю вищих навчальних закладів м. Києва 

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

Інститут колоїдної хімії та хімії води   ім. А.В. Думанського НАН України 

19 травня 
11:00-11:30 

 

Зустріч молодих вчених інституту з вченим секретарем ІКХХВ 
з питання підготовки до кандидатських іспитів 

 

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

19 травня 
11:30-12:30 

Зустріч молодих вчених інституту з секретарями 
спеціалізованих вчених рад Д 26.183.01 та Д 26.183.02 з 
питання підготовки та захисту кандидатських та докторських 
дисертацій 

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

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України 

14 травня 
10:00-18:00 

Дні науки: лекції та демонстрації (спільно з Інститутом 
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та Національним 
науково-природничим музеєм НАН України) 

м. Київ,  
вул. Б. Хмельницького, 15 
тел.: 234-93-33  

15 травня 
10:00-15:00 

Дні науки: екскурсії (спільно з Інститутом ботаніки ім. М.Г. 
Холодного НАН України) 

м. Київ,  
НПП «Голосіївський», 
тел.: 234-93-33  

21 травня 
10:00-17:00 

День відкритих дверей: лекції, демонстрації науково-
популярних фільмів 

м. Київ,  
вул. Б. Хмельницького, 15 
тел.: 234-93-33  

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

6 – 8 травня 
 

Акція «Свято бузку» ( за участі Верховної Ради України) м.Київ, вул.Тімірязєвська, 1 

22 травня 
 

Акція «Україна – це Європа» (за участі Української діаспори) м.Київ, вул.Тімірязєвська, 1 

29 травня Міжнародний фестиваль "Garden music" (за участі провідних 
музикантів Європи і США) 

м.Київ, вул.Тімірязєвська, 1 

травень Науково-популярні тематичні екскурсії м.Київ, вул.Тімірязєвська, 1 

травень Відкриття для широкого загалу відвідувачів закритої 
експозиційної ділянки «Формовий плодовий сад» 
 

м.Київ, вул.Тімірязєвська, 1 



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 

18 травня 
11:00-15:00 

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

18 травня 
11:00-15:00 

Міні-лекція «Голоси земноводних» м. Київ,  
вул. Б.Хмельницького, 15,  
тел.: 234-38-51, 
235-62-66 

18 травня 
11:00-15:00 

Тематична екскурсія у ботанічний музей м. Київ,  
вул. Б.Хмельницького, 15,  
тел.: 234-38-51, 
235-62-66 

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

19-21травня 
 

Експозиція ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАНУ на «Виставці-
презентації наукових досягнень установ НАН України»  

 

Інститут електрозварювання 
ім. Є.О.Патона НАН 
України, 
м. Київ, вул. Боженка, 11, 
поверх 1, хол 

19-21травня 
 

Презентація відеоролику «Віртуальний екскурс по ІЕПОР ім. 
Р.Є.Кавецького «Наука майбутнього – вже сьогодні»  

Розміщення на сайті 
інституту http://iepor.org.ua 
та сайті НАНУ 
http://nas.gov.ua  

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 

19 травня 
10:00-13:00 

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

м. Київ, вул. Заболотного, 
150 

21 травня  
 

Дні науки – ВЕСНА. 
Лекції, демонстрації, екскурсії та майстер-класи  

м. Київ, вул. Леонтовича, 9, 
Інститут біохімії 
ім.О.О.Палладіна НАН 
України 

24-25 травня  
10:00-17:00 

X Конференція молодих вчених Інституту молекулярної 
біології і генетики НАН України 

м. Київ, вул. Заболотного, 
150 

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

19 травня Науково-популярна лекція про молочнокислі бактерії та їх роль 
у житті 

м. Київ,  
сош № 269 Голосіївського 
району 

20 травня День відкритих дверей, екскурсія по інституту м. Київ,  
вул. Заболотного, 154, 
тел.: 526-23-79 

19-21 травня Виставка, присвячена ювілею видатного українського вченого, 
академіка В.Г. Дроботька  

м. Київ,  
вул. Заболотного, 154, 
тел.: 526-23-79 

19-21 травня Виставка монографій та рейтингових статей співробітників 
інституту 

м. Київ,  
вул. Заболотного, 154, 
тел.: 526-23-79 
 
 
 



Інститут фізіології рослин і генетики НАН України 

19 травня 
10:00 

Наукова доповідь  «Регуляція тривалості функціонування 
фотосинтетичного апарату в рослин озимої пшениці і її роль в 
формуванні продуктивності» 

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

Інститут гідробіології НАН України 

19 травня 
11:00-15:00. 

День відкритих дверей для студентів старших курсів 
факультетів біологічного та екологічного профілю ВНЗ Києва, 
учнів київських ліцеїв та шкіл. Демонстрація кінофільмів, 
присвячених гідробіологічним та іхтіологічним проблемам 
сучасності 

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

19 травня 
12:00 

День відкритих дверей для широкого загалу відвідувачів м. Київ,  
пр. Героїв Сталінграда, 12, 
актовий зал, 
тел.: 418-22-72 

20 травня 
11:00 

Круглий стіл «Гідроекологічні проблеми малої 
гідроенергетики» 
 
 

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

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України 

19 травня 
 11:00-15:00 

День відкритих дверей м. Київ, 
вул. Осиповського,2-а, к.114, 
тел./факс: 434-37-77;  
e-mail: iht@i.kiev.ua, 
office.ifbg@nas.gov.ua 

19 травня 
11:00 

Лекція «Цитоміксис як форма клітинного відбору» м. Київ, 
вул. Осиповського, 2-а, 
актовий зал, 
тел./факс:434-37-77; 
kravetshelen@gmail.com  

19 травня 
12:00 

Лекція «Нанобіотехнологічна ера» м. Київ, 
вул. Осиповського,2-а,  
актовий зал, 
тел./факс: 434-37-77;  
e-mail: 
burlaka29@gmail.com  

19 травня 
13:00 

Біологічний практикум-вікторина «Клітина – елементарна 
одиниця всього живого» 

м. Київ, 
вул. Осиповського,2-а,  
тел./факс: 434-37-77;  
e-mail: 
innagoriunova@ukr.net 

19 травня 
14:00 

Майстер-клас «Розділення ДНК за допомогою електофорезу  в 
агарозному гелі» 

м. Київ, 
вул. Осиповського,2-а,  
тел./факс: 434-37-77;  
e-mail: 
krusnopio0524@gmail.com 

19 травня 
15:00 

Майстер-клас «Агробактеріальна трансформація томатів геном 
лактоферину людини» 

м. Київ, 
вул.Осиповського,2-а, к. 116, 
тел./факс: 434-37-77;  
e-mail: flora16.92@mail.ru 
 
 
 



Інститут економіки та прогнозування НАН України 

19 травня  День відкритих дверей в аспірантурі інституту  м. Київ,  
вул. П. Мирного, 26, 
зал засідань вченої ради  
тел.: 254-30-51 

20 травня  Урочисте засідання вченої ради, присвячене Всеукраїнському 
фестивалю науки  

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

Інститут економіки промисловості НАН України 

21 травня Відкрита лекція «Стратегічне управління як продукт логіки 
модерну» 

м. Київ, вул. Желябова, 2, 
тел. ( 095) 452-62-79 

Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України 

12 травня Наукова доповідь «Перспективи виробництва екологічно чистої 
продукції як пріоритетний напрям розвитку українського села» 

м. Київ, бул. Т. Шевченка, 60, 
тел.: 486-01-73 

17 травня Англомовна наукова конференція молодих учених «Стале 
природокористування у контексті Паризьких 
домовленостей Кліматичної конференції ООН-2015» 
(«Sustainable Use of Natural Resources in the Context of the 
Paris Agreements of the 2015 United Nations Climate 
Change Conference») 

м. Київ, бул. Т. Шевченка, 60, 
тел.: 486-01-73 

Інститут економіко-правових досліджень НАН України 

10-19 травня Шістнадцята міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція «Економіко-правові дослідження у ХХІ столітті: 
господарсько-правові засоби відновлення економіки Донбасу» 
(з юридичною та економічною секціями) 

м. Київ,  
вул. Желябова, 2, оф. 323, 
Сторінка конференції у 
мережі Інтернет: 
www.hozpravo.com.ua, 
тел.: (050) 476-40-30 

19 травня 
 
  

Семінар для молодих вчених «Господарський кодекс України – 
шлях до європейських правових традицій» 
 

м. Київ,  
вул. Желябова, 2, оф. 323 

19-20 травня 
 
 
 
 
 

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка & 
Право» (спільно з Люксебурзьким центром дослідження 
європейських реформ) 
 
 
 

м. Київ,  
вул. Желябова, 2, оф. 323 
тел.:  (050) 476-40-30 
Luxembourg 36 
тел.:  +352661261668  
e-mail: cers@email.lu  

19-21 травня 
  

Виставка наукових видань інституту за 2015-2016 рр. 
 

м. Київ,  
вул. Желябова, 2, оф. 323, 

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

20 травня Урочисте засідання вченої ради інституту, присвячене Дню 
науки 

м. Київ, бул. Т. Шевченка, 60, 
тел.: 486-62-38 

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

Київський національний 
економічний університет  
ім. В. Гетьмана, 
м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, 
тел.: 486-62-38 



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

Київський національний 
університет ім. Т. Шевченка, 
м. Київ,  
просп. Акад. Глушкова, 4-д, 
тел.: 486-62-38 

Інститут соціології НАН України 

17 травня 
10:00-14:00 

Презентація видань Інституту соціології 2015 – 2016 років м. Київ,  
вул.. Шовковична, 12 
тел.: 255-71-07 

20 травня 
11:00-14:00 

День відкритих дверей для студентів соціологічних 
факультетів київських вузів, аспірантів та молодих науковців 

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

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

19-20 травня День науки в Національній бібліотеці України імені В. І. 
Вернадського. Комплексний захід 

м. Київ,  
пр. 40-річчя Жовтня, 3, 
тел..: 524-81-38 
 

18 травня  VП міжнародна наукова конференція молодих вчених 
 

м. Київ,  
пр. 40-річчя Жовтня, 3, 
зал Фонду Президентів 
України 
тел..: 525-54-70 

19 травня  Книжкова виставка «Історія та сучасний розвиток академічної 
науки в Україні: Інституту проблем міцності ім. Г. С. 
Писаренка – 50» 

м. Київ,  
пр. 40-річчя Жовтня, 3, 
виставковий зал 
тел..: 524-81-38 

19 травня Книжкова виставка «Незалежній Україні – 25: Етнографія і 
фольклор України» 
 

м. Київ,  
пр. 40-річчя Жовтня, 3, 
виставковий зал, 
тел..: 524-81-38 

20 травня Книжкова виставка «Минуще все, лиш слово не мене»  
(До Дня слов’янської писемності й культури) 

м. Київ,  
вул. Володимирська, 62, 
тел..: 288-14-19 

20 травня Семінар «Інформаційний портал «Наука України: доступ до 
знань». Особливості формування матеріалів порталу, пошукові 
та інформаційні можливості  

м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 
3, 
к. 344, зал засідань, 
тел..: 525-36-24 

24 травня Міжнародна наукова конференція «Глобалізація/ 
європеїзація і розвиток національних слов’янських 
культур»  (до Дня слов’янської писемності і культури) 

м. Київ,  
пр. 40-річчя Жовтня, 3, 
к. 344, зал засідань,  
тел..: 288-14-18 

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

19–21 
травня  

 

Виставка інститутських видань 
 
 

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

19 травня  
 

День відкритих дверей. 
Презентація нових видань інституту 
 

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

Інститут всесвітньої історії НАН України 

12 травня 
10:00-14:00 

Доповідь «Вільний розвиток науки в системі базових 
цінностей Європи і в українських реаліях: стан і перспективи» 
в рамках роботи круглого столу «Європейські цінності: 
духовна, моральна та історична спадщина народів Європи» 

м. Київ, вул.. Леонтовича, 5,  
тел.: 235-51-17 



18 травня 
10:30-11:50 

 

Лекція для слухачів Дипломатичної Академії України при  
Міністерстві закордонних справ України «Використання 
сучасних наукових підходів при підготовці дипломатичних 
співробітників»  

Дипломатична Академія 
України при  МЗС України 
м. Київ, вул. Велика 
Житомирська, 2 

19 травня 
16:00-18:00 

Лекція для слухачів Вищого військового університету 
українознавства при Міністерстві оборони України «Етичні 
принципи розвитку наукового знання в сучасному світі»  

Вищий військовий 
університет українознавства 
при МО України, 
м. Київ, вул. Грушевського 
30/1 

25 травня 
10:00-14:00 

Дискусія «Перспективи розвитку наукового і науково-
технічного співробітництва України з країнами 
Африканського континенту» в рамках роботи Міжнародної 
наукової конференції «Глобальні трансформаційні процеси у 
країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки)».   

м. Київ, вул.. Леонтовича, 5 , 
тел.: 235-51-17 

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

19 травня 
 

День відкритих дверей. 
Погляд з кінематографа: «Геополітичні проблеми 
української культу-ри» 

м. Київ,  
вул. Грушевського, 4,  
поверх 4 
тел.: 278-12-90 

20 травня Документальна стрічка «Маріуполіс»  м. Київ,  
вул. Грушевського, 4,  
поверх 4 
тел.: 278-12-90 

Інститут української мови НАН України 

19 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 

Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України 

19-21 травня Виставка наукових праць співробітників Інституту літератури 
ім. Т.Г.Шевченка НАН України за 2010-2016 рр. 

м. Київ, 
вул. М. Грушевського, 4, 
тел.: 279-10-84, 278-53-21 

19 травня День відкритих дверей  м. Київ, 
вул. М. Грушевського, 4, 
тел.: 279-10-84, 278-53-21 

19 травня 
11:00-12:30 

Лекція «Літературний орієнталізм і (пост)колоніальна 
екзотика: Україна на геокультурній мапі світу» 

м. Київ, 
вул. М. Грушевського, 4, 
тел.: 279-10-84, 278-53-21 

19 травня 
12:30-14:00 

Доповідь про автографи Т.Г.Шевченка м. Київ, 
вул. М. Грушевського, 4, 
тел.: 279-10-84, 278-53-21 
 

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України 

квітень-
травень 

Курс публічних лекцій для студентів, аспірантів, молодих 
учених із найактуальніших питань лінгвістики 

м. Київ, 
вул. Грушевського, 4, 
поверх 7, зал засідань,  
тел.: 279-02-92 



травень Книжкова виставка праць співробітників інституту  м. Київ, 
вул. Грушевського, 4, 
поверх 7, зал засідань,  
тел.: 279-02-92 

19 травня Наукові читання аспірантів та молодих науковців інституту  м. Київ, 
вул. Грушевського, 4, 
поверх 7, зал засідань,  
тел.: 279-02-92 

Міжнародна школа україністики НАН України 

19 травня 
14:00 

Презентація книги Юрія Косача «Володарка Понтиди» м. Київ, 
бул. Т. Шевченка, 14, к. 93, 
тел.: 239-34-31 

Український мовно-інформаційний фонд НАН України 

18 травня Науково-практичний семінар «Академічний тлумачний 
«Словник української мови» у 20 томах»: лінгвістична 
концепція, технологічна реалізація та перспективи розвитку 

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

травень Виставка наукових праць (монографій, словників, збірників та 
ін.) вчених фонду  

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

20 травня 
 
 

Презентація-тренінг інноваційних розробок Малої академії 
наук України та Українського мовно-інформаційного фонду 
НАН України: «Репозитарій навчальних ресурсів»; 
«Національний рейтинг досягнень учнівської молоді»    

м. Київ, 
вул. Мельникова, 63, 
конференц-зал МАН 
України,  
тел.: 489-55-17 

21 травня Науковий семінар «Трансдисциплінарна парадигма в сучасній 
науці» 

м. Київ, 
Будинок учених НАН 
України 
Володимирська, 45-а, 
тел. 525-81-65 

м.  Б і л а  Ц е р к в а 

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України 

19 травня 
14:00 

 

Лекція-екскурсія для учнів 4-х класів ЗОШ № 1 «Природа 
рідного краю» 

Дендропарк «Олександрія» 
тел.: (04563) 4-05-47 

20 травня 
10:00 

Тематичні екскурсії по експозиціям парку для студентів 
профільних факультетів Білоцерківського національного 
аграрного університет 

Дендропарк «Олександрія» 
тел.: (04563) 4-05-47 

21 травня 
10:00 

 

Лекція «Вікові дерева – портрети часу. Новітні методи 
дослідження і захисту старовікових дерев» 

Білоцерківський 
національний аграрний 
університет  
 

В о л и н с ь к а  о б л а с т ь 

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України 

19-20 травня Всеукраїнська наукова конференція «Християнська традиція  
Київської Русі» (спільно з Волинською православною 
Богословською академією УПЦ Київського Патріархату) 

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



Д н і п р о п е т р о в с ь к а  о б л а с т ь 

Придніпровський науковий центр НАН України і МОН України 

березень – 
травень 

Творчі зустрічі студентської молоді з провідними науковцями-
гуманітаріями ВНЗ регіону 

Дніпропетровський 
національний університет 
імені Олеся Гончара, 
факультет суспільних наук і 
міжнародних відносин 
м. Дніпропетровськ,  
пр. Гагаріна, 72, 
тел.: (056) 374–98–67, 
(056) 374–98–66 

березень – 
травень 

Регіональний конкурс на кращу студентську наукову роботу в 
галузі соціальних і гуманітарних наук 

Дніпропетровський 
національний університет 
імені Олеся Гончара, 
факультет суспільних наук і 
міжнародних відносин 
м. Дніпропетровськ,  
пр. Гагаріна, 72, 
тел.: (056) 374–98–67, 
(056) 374–98–66 

квітень - 
травень 

Презентація новітніх наукових видань в галузі соціальних та 
гуманітарних наук  

Дніпропетровський 
національний університет 
імені Олеся Гончара, 
факультет суспільних наук і 
міжнародних відносин 
м. Дніпропетровськ,  
пр. Гагаріна, 72, 
тел.: (056) 374–98–67, 
(056) 374–98–66 

20 травня 
 

Урочисте святкування дня науки. Нагородження вчених Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської ОДА 
тел.: (056)-770-87-42 

травень Виставки сучасних наукових видань суспільно-гуманітарного 
спрямування в обласних, міських та вузівських бібліотеках 

Дніпропетровський 
національний університет 
імені Олеся Гончара, 
факультет суспільних наук і 
міжнародних відносин, 
м. Дніпропетровськ, пр. 
Гагаріна, 72, 
тел.: (056) 374–98–67, 
(056) 374–98–66 

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України 

19 травня Лекція провідних вчених про розвиток металургії України й 
ролі наукових досліджень і розробок 

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

19-21 травня Експозиція в бібліотеці інституту, присвячена видатним 
вченим-металургам НАН України 

м. Дніпропетровськ, 
пл. Акад. Стародубова1, 
тел.: 790-05-15 

19-21 травня Відвідування Музею металургів України співробітниками 
інституту та студентами НМетАУ 
 

м. Дніпропетровськ, 
пл. Акад. Стародубова1, 
тел.: 790-05-15 



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

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

19 травня 
10:00 

Урочисте засідання Вченої ради інституту, присвячене 
Всеукраїнському Фестивалю науки 
 

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

19 травня 
13:00 

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 

20 травня 
11:00 

Лекція  «Волновая теория износа упруго-наследственных 
сред» 

м. Дніпропетровськ, 
вул. Ворошилова, 25, ауд. 
235 

20 травня 
11:00 

Лекція «Глобальные проблемы мира и их взаимосвязь с 
добычей полезных ископаемых» 

м. Дніпропетровськ, 
проспект Карла Маркса, 19, 
корп. 1, ауд. 1-74 

20 травня 
11:00 

Лекція «Особливості проведення гірничих виробок в умовах 
підвищеного метановиділення та вибухонебезпечності» 

м. Дніпропетровськ, 
проспект Карла Маркса, 19, 
корп. 4, ауд. 4-9 

20 травня 
11:20 

Лекція «Різноградієнтне вибухове навантаження гірських 
порід» 

м. Дніпропетровськ, 
проспект Карла Маркса, 19, 
корп. 4, ауд. № 46 

Інститут технічної механіки НАН України 

12 травня 
8:00-11:00 

Лекція «Проблеми теорії пружно-пластичної стійкості 
тонкостінних конструкцій»  
 

Дніпропетровський 
національний університет 
ім. О. Гончара, 
пр. К. Маркса, 35, ауд. 12,  
тел.: (056) 373-29-98  

19 травня 
11:00 

Лекція «Перспективи розвитку космічних промислових 
технологій» 

Український державний 
хіміко-технологічний 
університет,  
вул. Наб. Перемоги, 40,  
механічний корпус, ауд. 607,  
тел.: (056) 372-06-58,  
e-mail: alpatov.a.p@nas.gov.ua  

19 травня 
8:00-10:20 

Лекція «Міцність конструкцій при напруженнях, що 
змінюються циклічно» 

Дніпропетровський 
національний університет 
ім. О. Гончара,  
вул. Казакова, 112,  
корп. 14, ауд. 510,  
тел.: (056) 376-45-86,  
e-mail: 
Poshivalov.V.P@nas.gov.ua  

20 травня 
9:10-12:20 

Лекція «Проблеми засмічення навколоземного космічного 
середовища та шляхи її вирішення» 

Український державний 
хіміко-технологічний 
університет,  
вул. Наб. Перемоги, 40,  
механічний корпус, ауд. 
1003,  
тел.: (056) 375-68-22, 
e-mail: skh@ukr.net  



20 травня 
10:00 

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

Інститут транспортних систем і технологій  НАН України 

19 травня Урочисте засідання вченої ради інституту  
 

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

20 травня День відкритих дверей  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 

20 травня Лекція «Інтеграція накопичувачів електротранспортних 
засобів з регіональними електромережами, що містять 
поновлювані джерела енергії» 

Національний Гірничий 
університет,  
пр.Карла Маркса, 19, ауд. 31, 
тел.: (056) 373-07-70 

Інститут проблем природокористування та екології НАН України 

19 травня 
14:00-17:00 

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

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

20 травня 
10:00-14:00 

Популярні лекції та відкриті уроки екологічного спрямування 
у вищіх та загальноосвітніх закладах міста 

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

21 травня 
10:00-13:00 

День відкритих дверей: «Участь інституту у вирішенні 
наукових завдань відносно збереження навколишнього 
природного середовища». Ознайомлення з науковою базою і 
результатами діяльності інституту, огляд музею і 
фотокартинної галереї екологічного спрямування 

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

Інститут органічної хімії НАН України 

травень 
 

Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з 
актуальних питань хімії  

м. Дніпропетровськ, 
пр. Гагаріна, 72 
хімічний факультет 
ДНУ  
ім. О.Гончара 

травень Засідання Вченої Ради інституту, присвячене Дню науки м. Київ,  
вул. Мурманська , 5,  
тел.: 292-71- 50 

Інститут фізики гірничих процесів НАН України 

19 травня Конференція молодих вчених «Сучасна фізика гірничих 
процесів» 

м. Дніпропетровськ, 
вул. Сімферопольська, 2-а, 
тел.: (056) 242-32-85 



20 травня Лекція «Геофізичні критерії виявлення зон підвищеної 
метаноносності вугільних пластів» 

м. Дніпропетровськ, 
вул. Карла Маркса, 19 
тел.: (056) 242-32-85 

Д о н е ц ь к а  о б л а с т ь 

Донецький науковий центр НАН і МОН України 

м.  К р а м а т о р с ь к 

19 травня 
 
 

Урочисте засідання Ради Донецького наукового центру НАН і 
МОН України, присвячене Дню науки 
 

м. Краматорськ,  
вул. Шкадінова, 72, 
тел.: (0626) 41-47-70 

Інститут економіки промисловості НАН України 
20 травня 

13:00 
Лекція «Провідні вчені-економісти Донбасу та їх внесок у 
розвиток України» 

м. Краматорськ, сш № 9,  
бул. Краматорський, б. 17,  
тел.: (06264) 5-94-51 

м.  С л о в ’ я н с ь к 

Інститут  прикладної математик і механіки НАН України 
березень-
травень 

 

Конкурс наукових праць «Математика, Механіка, 
Кібернетика» серед молодих учених та аспірантів 

м. Слов’янськ,  
вул. Ген. Батюка, 19, 
тел.: 06262-66-55-00 

19 травня  Урочисті збори присвячені Дню науки в Україні м. Слов’янськ,  
вул. Ген. Батюка, 19, 
тел.: 06262-66-55-00 

19 травня Урочисте засідання вченої ради м. Слов’янськ,  
вул. Ген. Батюка, 19,  
тел.: 06262-66-55-00 

травень 
 
 

Конкурс наукових праць «Математика. Механіка. 
Кібернетика.» серед молодих учених та аспірантів 

м. Слов’янськ,  
вул. Ген. Батюка, 19,  
тел.: 06262-66-55-00 

З а к а р п а т с ь к  а   о б л а с т ь 

м.  М у к а ч е в о 

Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України 
(спільно з Мукачівським державним університетом) 

14-15 травня Міжнародна науково-практична конференція «Формування 
сучасного наукового і освітнього простору: історія становлення 
та перспективи розвитку» 

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

З а п о р і з ь к а  о б л а с т ь 

Науково-технічний центр панорамних акустичних систем НАН України 

19 травня 
12:00 

 

Науковий семінар «Фундаментальні дослідження фізико-
механічних властивостей донних структур геоакустичними 
методами» 

м. Запоріжжя, 
вул. Чубанова,1,  
тел.: (061)2793877 

20 травня 
12:00 

 

Круглий стіл «Розвиток гідроакустичних методів  та засобів 
класифікації донних ґрунтів і технічних об’єктів»  

м. Запоріжжя, 
вул. Чубанова,1,  
тел.: (061)2793877 
 
 
 



І в а н о – Ф р а н к і в с ь к а  о б л а с т ь 

Центр математичного моделювання ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАНУ 

23-28 травня  Міжнародної науково - практичної конференції «Інформаційні 
технології та комп’ютерне моделювання» 
 

Івано-Франківськ – Яремча 
http://itcm.pnu.edu.ua  
тел.:(0342)-59-60-86,  
050-031-82-91, 067-66-44-318 

Л ь в і в с ь к а  о б л а с т ь 

Західний науковий центр НАН України і МОН України 
17-19 травня  Науково-практична конференція учнів Львівської обласної 

Малої академії наук 
м. Львів,  
вул. Матейка, 4,  
зал засідань,  
тел.: (032) 297-07-74 

20 травня  
 

Урочисте засідання наукової громадськості Західного регіону 
України з нагоди Дня науки 

Львівський будинок вчених,  
вул. Листопадового чину, 6 

20 травня  
15:00 

Відзначення кращих науковців регіону за вагомі досягнення в 
науковій і науково-організаційній роботі та з нагоди Дня науки 

Львівський будинок вчених,  
вул. Листопадового чину, 6 

9-27 
травня  

Виставка досягнень і наукових видань установ НАН України м. Львів,  
вул. Матейка, 4 

квітень-
травень  

 

Виставка художніх творів викладачів та аспірантів Львівської 
національної академії мистецтв 
  

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

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

19 травня 
14:00-17:00 
 

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

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

25-27 травня 
 

Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 
2016» 

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

Центр математичного моделювання ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАНУ 

19-20 травня ХIІ Міжнародна наукова конференція «Моделювання та 
інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті» 

Львів-Вижниця 
www.cmm.lviv.ua  

23-28 травня  Міжнародної науково - практичної конференції «Інформаційні 
технології та комп’ютерне моделювання» 
 

Івано-Франківськ – Яремча 
http://itcm.pnu.edu.ua  
тел.:(0342)-59-60-86,  
050-031-82-91, 067-66-44-318 

Інститут Івана Франка НАН України 

березень-
травень 

10:00-18:00 

Виставка франкознавчих праць співробітників інституту  м. Львів,  
вул. Драгоманова, 18,  
тел.: 261-13-90 

19 травня 
10:00-18:00 

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

24 травня 
17:00 

Обговорення книжкових новинок із сучасної української 
літератури 

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



26 травня 
15:15 

Щомісячний науковий франкознавчий семінар «Перехресні 
стежки» 

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

травень-
червень 

10:00-18:00 

Виставка мистецьких творів на франкознавчу тематику м. Львів,  
вул. Драгоманова, 18,  
тел.: 261-13-90 

28 травня- 
8 червня  

Відзначення днів пам’яті Івана Франка м. Львів,  
вул. Драгоманова, 18,  
тел.: 261-13-90 
Львівський національний 
літературно-меморіальний 
музей Івана Франка,  
вул. І. Франка 150/152 
Львівський національний 
університет  
імені Івана Франка,  
вул. Університетська, 1 

2‒4 червня  
 

Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 160-річчю від 
дня народження Івана Франка 

с. Криворівня 
Верховинського р-ну Івано-
Франківської обл. 

Інститут екології Карпат НАН України 

19 травня 
11:00 

Практичне ознайомлення з роботою «Центру флуоресцентної 
мікроскопії» колективного користування науковими приладами 
НАН України: можливості здійснення досліджень на 
флуоресцентному моторизованому мікроскопі Axio Imager М1 
(Carl Zeiss)  

м. Львів,  
Стефаника, 11 

21 травня 
15:00 

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

21 травня 
13:00 

Фотовиставка «Мої Карпати» м. Львів,  
вул. Козельницька, 4 

Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України 

20 травня Наукові читання, присвячені 80-річчю від дня народження 
академіка М.І.Долішнього 

м. Львів,  
вул. Козельницька,4, 
тел.: (032) 270-65-38 

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України 

березень – 
травень 
 

Виставка праць почесного директора ФМІ академіка НАНУ 
В.В. Панасюка приурочена до його 90-ліття 
 

м. Львів, вул. Наукова, 5, 
бібліотека 
 

квітень - 
червень  

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

м. Львів, вул. Наукова, 5, 
актовий зал 
 

травень 
 

Вчена рада приурочена до Всеукраїнського фестивалю науки 
 

м. Львів, вул. Наукова, 5, 
актовий зал 

16 травня  
 
 
 
 

Доповідь «Інноваційні технології і обладнання – як кінцевий 
продукт діяльності наукової установи» на семінарі, 
приуроченому  проблемам екології міста 
 
 

НУ «Львівська політехніка» 
 
 
 
 

17 травня  
15:00-17:00 
 
 
 

День відкритих дверей 
 
 
 
 

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



2 червня  
 
 
 

Засідання Відділення фізико-технічних та математичних наук 
ЗНЦ НАН України та МОН України «Академія по 
вшануванню пам’яті Івана Франка (до 100-річчя переходу у 
Вічність)» 

м. Львів, вул. Наукова, 3-б 
 
 
 

червень 
 

Книжкова виставка праць провідних науковців ФМІ 
 

м. Львів, вул. Наукова, 5, 
бібліотека 

Інститут народознавства НАН України 

19 травня Урочиста академія з нагоди Дня науки м. Львів, 
пр. Свободи, 15, 
тел.: (0322) 297-01-57 

20 травня День відкритих дверей, зустрічі з провідними вченими 
інституту  

м. Львів, 
пр. Свободи, 15, 
тел.: (0322) 297-01-57 

21 травня Відкриття частини постійної експозиції «Календарна 
обрядовість українців» 

м. Львів, 
пл. Ринок, 10, 
тел.: (0322) 297-01-57 

Державний природознавчий музей НАН України 

20-21 квітня  «Міжнародний семінар з жовтецевих» м. Львів,  
вул. Театральна, 18, 
http://phytomorphology.org/  
тел.: 0671720263 

М и к о л а ї в с ь к а  о б л а с т ь 

Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України 

19-21 травня Цикл лекцій для студентів на загальну тему «Шлях в 
високотехнологічне майбутнє починається в лабораторіях» 

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

19 −20 
травня 

Лекції на тему «Пройдені і незвідані шляхи безмежного 
наукового простору» 

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

19 травня Конкурс наукових робіт молодих вчених і спеціалістів м. Миколаїв,  
пр. Жовтневий, 43-а 
тел.: 0(512) 22-41-13 

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

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



О д е с ь к а  о б л а с т ь 

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

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

17-20 травня 
 

ХVІІІ конференція молодих вчених і студентів-хіміків 
Південного регіону України «Проблеми та досягнення 
сучасної хімії» 

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

20 травня Конкурс робіт молодих вчених на здобуття премії імені 
академіка АН УРСР О.В. Богатського 

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

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

травень 
 

Проведення виставки праць вчених інституту, присвяченій  
Дню науки України та професійному святу «Дню хіміка» 

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

Одеський археологічний музей НАН України 

19 травня Урочисте засідання Вченої ради, присвячене міжнародному 
Дню музеїв, Дню науки України  
 

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

20 травня Тематичні екскурсії та лекції для студентів вищих навчальних 
закладів та учнів шкіл м. Одеса 
 

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

21 травня День відкритих дверей м. Одеса, вул. 
Ланжеронівська, 4 
тел.: 722-01-71 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

15 травня  Відкрита лекція для студентів Одеської філії Американського 
університету ім. Девіда Лівінгстона (Флорида) «Перспективи 
законодавчого сприяння співпраці між наукою та реальним 
сектором економіки» 

м. Одеса,  
Французький бульвар, 29, к. 
47, 
тел.: (048) 722-29-05 

17 травня Лекція «Наукові та психологічні аспекти управлінської 
діяльності» 

Одеська національна 
академія харчових 
технологій, 
вул. Канатна, 112,  
тел.: (067)480-71-00 

19 травня Відкрита лекція «Останні тенденції оцінки розвитку 
транспортного комплексу України» 

Одеська національна морська 
академія, 
вул. Дідріхсона, 8,  
тел.: (048) 725-40-25 

19 травня Відкрита лекція «Інвестиційна політика в сфері регіонального 
природокористування, сучасні проблеми та вектори 
трансформації з погляду академічної науки» 

Одеський національн ий 
політехнічний університет,  
пр. Шевченка, 1, 
тел.: (094)955-11-63 

19 травня Круглий стіл щодо нової редакції морської доктрини України м. Одеса, 
вул. Ланжеронівська, 15-а, 
Асоціація «Укрпорт» 
тел.: (048) 725-40-25 

19-21 травня Доповідь «Концепція подолання асиметрії на ринку 
пасажирських перевезень в м. Одеса» 

Телекомпанія «Град», 
Газета «Вечірня Одеса» 
тел.: (048) 725-40-25 



20 травня Відкрита лекція «Популяризація академічної науки як 
основного генератора «розумного забезпечення» інноваційної 
діяльності національних промислових підприємств» 

Одеська національна 
академія харчових 
технологій,  
вул. Канатна, 112, 
тел.: (095)777-83-69 

20-21 травня V Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Проблеми управління, економіки, екології та права щодо 
розвитку транспортного комплексу України» 

м. Одеса 
вул. Ланжеронівська, 15-а, 
Асоціація «Укрпорт» 
тел.: (048) 725-40-25 

21 травня Лекція «Ринок об’єктів інтелектуальної власності» Одеський національний 
політехнічний університет, 
пр. Шевченка, 2а,  
тел.: (096)767-80-62 

21 травня  Відкрита лекція для студентів 4 курсу спеціальності 
«Міжнародна економіка» Одеського національного 
економічного університету «Перспективи молодих 
спеціалістів у науці» 

Одеський національний 
економічний університет, 
вул. Привокзальна площа, 2, 
 корп. 3,  
тел.: (048) 724-58-54 

22 травня  Відкрита лекція «Роль громадської самоорганізації в 
забезпеченні розвитку Українського Причорномор'я» 

м. Одеса,  
Французький бульвар, 29, к. 
47, 
тел.: (048) 722-29-05 

П о л т а в с ь к а  о б л а с т ь 

Інститут народознавства НАН України (Відділення керамології) 

19-21 травня Урочисте засідання вченої ради на тему: «Українська 
культурна керамологія в історичному контексті» 

Полтавська обл. 
с. Опішне, 
вул. Партизанська, 102,  
тел.: (05353) 42175 

19-21 травня Виставка публікацій «Керамологічні здобутки за 2015 рік» Полтавська обл. 
с. Опішне, 
вул. Партизанська, 102,  
тел.: (05353) 42175 

19-21 травня Проведення лекцій в рамках Днів науки в загальноосвітніх 
школах на тему «Сучасні досягнення української 
керамолігічної науки» 

Полтавська обл. 
с. Опішне, 
вул. Партизанська, 102,  
тел.: (05353) 42175 

20 травня Презентація монографій наукових співробітників Відділення 
керамології: 

• Юрій Пуголовок. «Будівельна справа літописних 
сіверян» 

• Віктор Міщанин. «Малювальниця Мотрона Назарчук: 
життя і творчість (біографія, мистецька спадщина, епістолярія, 
фотолітопис)» 

Полтавська обл. 
с. Опішне, 
вул. Партизанська, 102,  
тел.: (05353) 42175 

Х а р к і в с ь к а  о б л а с т ь 

Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України 

травень «Наукові пікніки» у Харкові м. Харків, 
Сад Шевченка, 
тел.: (057) 706-30-49 

травень Відкриття пам’ятника Лауреатам Нобелевської премії ХНУ ім. 
В.Н. Каразіна  

м. Харків,  
майдан Свободи, 4 
тел.: (057) 706-30-49 



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

19-20 травня 
10:00-16:00 

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

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

19 травня Урочисте Засідання вченої ради інституту, присвячене дням 
науки  

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

19-27 травня Науково-популярні читання для студентів Національного 
технічного університету «ХПІ» та Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна 
 

м. Харків, пр. Науки 47, 
вул. Багалія 21, 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 
пл. Свободи 4, 
тел.: 340-04-68 

14-23 травня 
10:00-14:00 

Екскурсії учнів  Харківських загальноосвітніх шкіл  до 
інституту 

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

20 травня Лекція для учнів старших класів Харківської сш  №167 
«Магнетизм на Землі та у Всесвіті»  
 

Харківська загальноосвітня 
школа №167,  
вул.Гарібальді, 9, 
тел.: 340-04-68 

20 травня Науково-популярна лекція з проблем сучасної математики для 
учнів старших класів Харківського фізико-математичного 
ліцею № 27 

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

21 травня Засідання освітнього центру «Фізматик» м. Харків, пр. Науки 14 
тел.: 340-04-68 

19 травня – 
6 червня 

 

VII Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Фізика 
низьких температур» 

м. Харків, пр. Леніна, 47; 
тел.: 340-04-68 
http://www.ilt.kharkov.ua/kmu2016/    

16 травня – 
13 червня 

 

VI Міжнародна наукова конференція «Аналіз та математична 
фізика» 

м. Харків, пр. Леніна, 47; 
тел.: 340-04-68 
http://www.ilt.kharkov.ua/kmu2016/    

Радіоастрономічний інститут НАН України 

16-17 травня 
10:00-15:00 

Дні відкрнтих дверей на Радіоастрономічній обсерваторії  
імені С.Я. Брауде РІ НАН України (оглядові екскурсії, 
науково-популярні лекції, демонстрація наукового 
обладнання) 

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

18 травня 
10:00-11:00 

13:00-15:00 

Розширене засідання Вченої ради РІ НАНУ.  
Наукові доповіді: 
- «Пощук пульсарів і джерел транзієнтного випромінювання»,  
- «Дослідження іоносферних неоднорідностей і збурень», 
-  «Радіолокатори з синтезованою aпаратурою для 
дистанційного зондування»,  
- «Радіоспектроскопія молекул у ММ та СММ діапазонах 
довжин хвиль» 

м. Харків,  
вул. Мистецтв, 4,  
актовий зал 
тел.: (057) 706-14-15 
вул. Акад. Проскури, 12,  
актовий зал 
тел.: (057) 3152092 

19 травня  
10:30-15:00 

Демонстрація сучасних розробок інституту студентам 
харківських учбових закладів (метеорологічний радіолокатор, 
прилади НВЧ, цифрові приймачі) 

вул. Акад. Проскури, 12,  
актовий зал 
тел.: (057) 3152092 

19 травня  
12:00-15:00 

День відкритих дверей для студентів харківських учбових 
закладів (екскурсії у лабораторії інституту) 

м. Харків, 
 вул. Червонопрапорна 4, 
вул. Акад. Проскури, 12, 
тел.: (057) 3152092 

20-21 травня  
10:00-15:00 

Екскурсії учнів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій м. Харкова у 
Радіоастрономічну обсерваторію імені С.Я. Брауде. 

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



НТК «Інститут монокристалів» НАН України 

13 травня  
 

Виїзне засідання Ради молодих учених Відділення фізико-
технічних проблем матеріалознавства НАН України 

м. Харків, пр. Науки, 60,  
малий конференц-зал, 
тел.: 057 341-04-93  

11-13 травня  ХІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з 
актуальних питань хімії 

м. Харків, пр. Науки, 60,  
великий конференц-зал, 
тел.: 057 341-03-21  

16-21 травня  Проведення екскурсій на виставці науково-технічних розробок 
інституту 

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

21 травня  
 

Лекції провідних учених інституту м. Харків, пр. Науки, 60,  
великий конференц-зал, 
тел.: 057 341-04-93  

20 травня  
 

Конкурс наукових публікацій Інституту сцинтиляційних 
матеріалів НАН України 

м. Харків, пр. Науки 60,  
тел.: 057 341-03-09 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України 
19 травня 

10:15-11:50 
Лекція «Наукове підґрунтя реформування екологічного 
оподаткування в Україні» 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  
м. Харків, пр. Леніна, 9-а 
тел..: 057-705-15-39,  
057-705-02-67 

20 травня 
13:00-14:30 

Круглий стіл «Змістовно-структурні особливості науково-
дослідних робіт фундаментальної та прикладної тематики» 

м. Харків, пл. Свободи, 5, 
Держпром, 7 під’їзд,  
8 поверх 
тел.: 057-705-02-67,  
057-705-02-63 

20 травня 
10:15-11:50 

Науково-методичний семінар «Роль науки в забезпеченні 
інноваційного розвитку країни»  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  
м. Харків, пр. Леніна, 9-а 
тел..: 057-705-15-39,  
057-705-02-67 

Інститут технічних проблем магнетизму НАН України 

19 травня 
14:00 

Популярна лекція «Методи захисту населення від шкідливої 
дії електромагнітного поля» 

Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут», 
кафедра електричних 
апаратів, 
м. Харків, вул. Фрунзе, 21 
тел.:  (0572) 991176,  
(098) 0640478 

20 травня 
10:00 

День відкритих дверей, екскурсія по Магнітодинамічному 
комплексу ДУ «ІТПМ НАН України», що є національним 
надбанням 

Магнітодинамічний 
комплекс інституту, 
м. Харків,  
вул. Індустріальна, 19 
тел.:  (0572) 991176,  
(098) 0640478 

20 травня 
10:00 

Олімпіада з фізики для учнів старших класів середніх шкіл 
Орджонікідзевського району м. Харкова 

м. Харків,  
вул.. Індустріальна 19,  
тел.:  (0572) 991175,  
(066) 489 44 99 

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного 

19 травня 
14:00-15:00 

Екскурсія для старших школярів школи-інтернату 
«Обдарованість» лабораторіями ІПМаш, відвідання виставки 
інституту 

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



19 травня 
15:00-16:00 

Лекція «Актуальні наукові проблеми з підвищення міцності та 
надійності космічної техніки» для старших школярів школи-
інтернату «Обдарованість» 

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

20 травня 
15:00-16:00 

Лекція для студентів економічних спеціальностей з НТУ 
«ХПІ» «Інноваційний менеджмент і трансфер технологій» 

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

20 травня 
16:00-18:00 

Ознайомлення студентів економічних спеціальностей НТУ 
«ХПІ» з інститутом, його лабораторіями, науково-технічними 
досягненнями та інноваційним потенціалом 

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

21 травня 
16:25-20:00 

Презентація результатів студентських проектів з оцінки 
потенціалу комерціалізації розробок перед представниками 
науки, освіти, бізнесу та місцевої влади Харківщини  

м. Харків,  
вул. Фрунзе, 21, ауд. 35 

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» 

20  травня 
13:00-15:00 

День науково-популярного кіно (демонстрація відеофільмів 
про видатних вчених, наукові та науково-технічні розробки 
ХФТІ): 
- А.И. Ахиезер «Лев Ландау в Харькове»; 
- «Академік Б.Г.Лазарєв»; 
- «Без права на ошибку. Академик И.М. Неклюдов»; 
- «Теория и практика академика Зеленского»  

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

20 травня 
15:00 

Науково-популярна лекція: «Національний науковий центр 
«Харківський фізико-технічний інститут» - історія, 
сьогодення, майбутнє». 

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

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

19-20 травня 
10:00-12:00 

Дні відкритих дверей (для студентів ХНУ, ХНУРЕ, ХАІ, учнів 
шкіл). 

м. Харків,  
вул. Акад. Проскури, 12,  
тел.: 315-00-11 

19 травня 
10:00-12:00 

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

м. Харків, вул.  
Акад. Проскури, 12,  
виставковий зал 
тел.: 315-00-11 

20 травня Нові незвичайні ефекти в мікрохвильових надпровід никових 
структурах. 

Національний технічний 
університет «ХПІ» Харків,  
вул.Фрунзе, 21 
тел.: 7203-363 

20 травня Науково-популярні лекції:  
 
- «Різновиди форм життя та способи їх класифікації» 
- «Наноструктури і наномашини живої клітини» 
- «Комп’ютерне моделювання як методологія сучасних 
наукових досліджень» 
- «Нові методи і засоби визначення електрофізичних 
параметрів речовин» 
- «Високочастотні метаматеріали: моделювання та 
експеримент» 
- «Лазери і лазерні технології. Сучасний стан і перспективи» 
- «Квантова інформатика і квантові комп’ютери 
- «Принцип нелокальності та інтерпретація квантової 
механіки» 
 
 
 
 

м. Харків,  
вул. Акад. Проскури, 12,  
тел.: 7203-331 
тел.: 7303-337 
 
тел.: 7203-393 
 
тел.: 7203-323 
тел.: 7303-463 
тел.: 7303-369 
тел.: 7203-331 
тел.: 7203-331 



Інститут прикладної фізики  НАН України 

19 травня  
15:00 

Урочисте засідання вченої ради інституту за участю вчених 
Сумського державного педагогічного університету ім. 
А.С. Макаренка та Сумського державного університету з 
нагоди дня Науки з врученням грамот Відділення ядерної 
фізики та енергетики НАН України 

м. Суми, 
вул. Петропавловська, 58, 
конференц-зал  
 

20 травня 
 12:00 
 

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

Управління освіти і науки 
Сумської 
облдержадміністрації, 
начальник управління освіти 
і науки Сумської 
облдержадміністрації  
тел.: (0542) 36-01-18 

19 травня  
 

Зустріч учнів-членів Малої академії наук України (природничі 
науки) та випускників ЗНЗ Сумської області з керівництвом та 
провідними науковцями ІПФ НАН України з роз’яснення 
специфіки роботи інституту та перспектив працевлаштування 
після закінчення навчання. 
 
Загальноосвітні лекції з фізики для учнів-членів МАН України 
та випускників ЗНЗ : 
 - «Фізика багато-фотонних процесів» 
 - «Метакомпьютінг, як світовий тренд інформатізації 
суспільства» 
 
Екскурсія учнів-членів Малої академії наук (природничі 
науки) та випускників ЗНЗ Сумської області до 
експериментальної бази  інституту 

м. Суми, 
вул. Петропавловська, 58, 
конференц-зал, 
лабораторний корпус 
 

Х м е л ь н и ц ь к а  о б л а с т ь 

Інститут економіки промисловості НАН України 

19-20 травня 
 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, 
пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в 
ХХІ столітті» 

м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Огієнка, 61, 
тел.: (044) 200-55-7 

Ч е р к а с ь к а  о б л а с т ь 

Інститут проблем математичних машин та систем НАН України 

19 травня 
10:00 

 

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

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

21 травня 
10:00 

 
 

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

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



Ч е р н і в е ц ь к а  о б л а с т ь 

Інститут термоелектрики НАН та МОН України 

19-21 травня 
15:00 

День відкритих дверей. Зустріч співробітників інституту з 
майбутніми абітурієнтами та їх батьками. Ознайомлення з  
лабораторіями, які створені в інституті для ведення 
навчального процесу.  

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

19 травня 
16:00 

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

20 травня 
15:00 

Урочисте засідання науково-координаційної ради Західного 
наукового центру НАН та МОН України в Чернівецькій 
області з нагоди Всеукраїнського фестивалю науки. 
1. Підведення підсумків роботи науково-координа-ційної ради 
Західного наукового центру НАН та МОН України в 
Чернівець-кій області за поточний рік.  
2. Нагородження грамотами облдержадміністрації учених 
наукових установ та вищих навчальних закладів області,  які 
мають вагомі досягнення у науковій діяльності та з нагоди  
Дня науки. 

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

21 травня 
12:00 

Урочисте засідання Вченої ради Інституту термоелект-рики з 
нагоди Всеукраїнсь- кого фестивалю науки за участю учнів 
шкіл м.Чернівці і Чернівецької області та студентів кафедри 
термоелектрики і медичної фізики Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича 
1. Нагородження грамотами  учених Інституту та студен-тів 
кафедри, які мають вагомі досягнення у науковій діяль-ності з 
нагоди  Дня науки. 

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

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України 
(Чернівецьке відділення) 

19 травня День відкритих дверей для студентів кафедри електроніки та 
енергетики Чернівецького Національного університету  ім. 
Юрія Федьковича 

м. Чернівці,  
вул. Буковинська, 71-а, 
тел.: (0372) 52-00-50 
 
 

20 травня Цикл науково-популярних лекцій «Сонячна енергетика» для 
школярів Чернівецького ліцею № 2  

м. Чернівці,  
вул. Буковинська, 71-а, 
тел.: (0372) 52-00-50 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Установи Міністерства освіти і науки 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 

20 травня  
14:00-16:30 

Урочисте засідання з нагоди відзначення Дня науки 
Вступне слово Віце-прем'єр-міністра України 
Кириленка В.А.  
Привітання Президента України 
Привітання Прем'єр-міністра України 
Привітання Президента Національної академії наук 
України 
Вручення державних нагород (відзнаки Президента 
України та Уряду). 
Музичне привітання (концертний номер) 
Вручення Премій Кабінету Міністрів України за 
розроблення і впровадження інноваційних технологій. 
Доповідь на тему «Проблеми входження українських 
наукових  видань у провідні наукометричні системи». 
(ЯРОШЕНКО Тетяня Олександрівна, віце-президент 
НаУКМА з наукової роботи та інформатизації, 
виконавчий директор громадської організації  
«ЕЛІБУКР» (Електронна бібліотека України)  
Вітання голови правління компанії «Ельзевір» Йонг 
Сук Чі. Церемонія нагородження Scopus Awards 
Ukraine.   
Музичне привітання 
Вручення відомчих нагород. 

м. Київ,  
бул.  Тараса Шевченка, 16,   
4-й поверх, конференц-зал 
 

 
 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(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 

17-19 травня Конференція молодих вчених «Наука ХХІ 
сторіччя:сучасні проблеми фізики» 

м. Київ,  
пр. Глушкова, 4, 
тел.: 526-44-57, 
факс:526-45-07 
 

18-20 травня XVII Міжнародна конференція студентів, аспірантів 
«Сучасні проблеми хімії» 

м. Київ,  
вул. Володимирська, 64, 
тел.: 239-34-11 

 
 



 
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 

18 травня Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція 
«Студентський науковий форум: гуманітарні, природничі та 
технічні науки» 

м. Київ, НТУУ «КПІ», 
пр. Перемоги, 37, корп. 7 
кафедра теорії, практики та 
перекладу німецької мови 
тел.: (044) 204-83-11 
е-mail : tppnm@mail.ru 
сайт: http://ktppnm.kpi.ua/ 

18 травня Всеукраїнська наукова-практична конференція «Роль і місце 
правової науки у сучасному світі» 

м. Київ, НТУУ «КПІ»,  
вул. Борщагівська 124, каб.324 
тел.: (044) 204-91-59 
е-mail: melnichenko@kpi.ua 
сайт:fsp.kpi.ua 

18 травня XVI  Міжнародна наукова конференція ім. проф. Т.А.Таран 
«Інтелектуальний аналіз інформації» (ІАІ-2016) 
 

м. Київ, НТУУ «КПІ», 
вул. Політехнічна, 14-а,  
корп. 14, каф. ПМА, 
тел.: (044) 204-96-96 
е-mail: 
Temnikova_elena@ukr.net 
сайт: http://iai.kpi.ua 

19 травня Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція  
«Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні 
тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов» 
 

м. Київ, НТУУ «КПІ», 
пр. Перемоги, 37, корп. 7, 
кафедра теорії, практики та 
перекладу англійської мови 
тел.: (044) 204-81-01 
е-mail : ktppam@ukr.net 
сайт: http://ktppnm.kpi.ua/ 

20-22 травня IX Всеукраїнська науково-технічна конференція 
«Досконалість зварювання - комплексний підхід» 

м. Київ, НТУУ «КПІ», 
вул.Дашавська, 6/2, корп.23, 
тел.: (044) 204-82-41, 
факс 204-92-21 
e-mail: p.sydorenko@kpi.ua  
сайт: www.weld.kpi.ua 

21-24 травня XXІ Міжнародна науково-технічна конференція 
«Гідроаеромеханіка в інженерній практиці» 
 

м. Київ, НТУУ «КПІ», 
пр. Перемоги 37, корп. № 1, 
тел.: (044) 204-84-64 
моб.: 066-071-23-52 
е-mail: seminska@kpi.ua 
pgm@kpi.ua 

23-26 травня V міжнародна Самсонівська конференція «Матеріалознавство 
тугоплавких сполук» 
 

м. Київ, НТУУ «КПІ», 
вул. Політехнічна 35, корп. 
№9, ауд. 101, 
тел.:  (044) 204-83-79; 
204-91-56; 
e-mail: yurkova@iff.kpi.ua; 
iff@kpi.ua 
http://iff-kpi.ua/ 

http://compnano.kpi.ua 
 



 
 
 

Установи Міністерства молоді і спорту 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 

15 травня  
 

Наукові пікніки м. Тернопіль, 
e-mail: bilinska_hrystja@ukr.net 
тел..: +38-067-350-48-52 
Білінська Христина 

 
 
 
 
 
 

Заходи за підтримки Департаменту промисловості та  
розвитку підприємництва КМДА 

(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 

20 травня 
 

Єкскурсії школярів м. Київ на ПАТ «Завод Маяк» м. Київ, 
Московський проспект, 8 
 

20 травня 
 

Єкскурсії школярів м. Київ на ДП ВО «Київприлад» м. Київ, 
вул.. Гарматна, 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 

К и ї в с ь к а  о б л а с т ь 

11 травня 
16:30 

Лекторій «Передові рубежі біології» (спільно з 
Інститутом біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України) 

м. Київ, вул. Леонтовича, 9,  
тел.: 099 077-55-72 

18-21 травня Конкурс екскурсоводів (спільно з Національним 
університетом фізичного виховання та спорту 
України) 

м. Київ, вул. Фізкультури, 1,  
тел.: 095-510-39-32 

19 травня 
10:00 

Всеукраїнський вебінар «Лабораторні практикуми. 
Інноваційний підхід» 

м. Київ, вул. Мельникова, 63,  
конференц-зал,  
тел.: 489-55-17 

19 травня Конференція «Юний дослідник» Національний педагогічний 
університет імені М.П.Драгоманова,  
м. Київ, вул. Пирогова, 9 

19 травня 
15:30 

Зустріч з молодими вченими (спільно з Національним 
природничим музеєм НАН України) 

м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 15,  
тел.: 099 077-55-72 

19-20 травня Відкритий лекторій в рамках проекту «Всеукраїнська 
мобільна студія популярної науки та техніки» 

м. Київ 
 

20 травня 
14:00 

Презентація-тренінг інноваційних розробок НЦ 
«МАНУ»: «Репозитарій навчальних ресурсів»; 
«Національний рейтинг досягнень учнівської молоді» 

м. Київ, вул. Мельникова, 63,  
конференц-зал,  
тел.: 489-55-17 

20 травня Конференція «Юний дослідник» Київський обласний комунальний 
позашкільний навчальний заклад 
«Мала академія наук учнівської 
молоді», 
м. Біла Церква,  
вул. Гризодубової, 84-а,  
тел.: 04563 7-20-29 

20 травня 
15:30 

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

Парк Національного технічного 
університету України «Київський 
політехнічний інститут», 
м. Київ, пр. Перемоги, 37,  
тел.: 068-582-4511 

20-21 травня Всеукраїнська виставка-конкурс дитячого малюнка 
«Наукова палітра» 

м. Київ 
 

21 травня  Круглий стіл «Географія в сучасному житті» 
 

Новосілківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Києво-
Святошинської районної державної 
адміністрації Київської області, 
Київська область,  
Урочище «Лісники», с. Новосілки, 
вул. Нова, 1 

В о л и н с ь к а  о б л а с т ь 

19 травня Наукова конференція слухачів стаціонарних секцій 
комунальної установи «Волинська обласна Мала 
академія наук» за підсумками 2015-2016 навчального 
року «Юний науковець року» 

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

20 травня Свято «Творча обдарованість» (нагородження кращих м. Луцьк, Київський майдан, 9,  



педагогів та учнів, які протягом навчального року 
досягли високих результатів) 

актовий зал Волинської обласної 
ради 

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

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

Д н і п р о п е т р о в с ь к а  о б л а с т ь 
19 травня 

12:00 
Науково-практична учнівська конференція для 
слухачів відділень фізики та математики 

м. Дніпропетровськ, 
пр. Гагаріна, 26, 
тел.: (056) 371-47-84 

20 травня 
10:00-11:00 

Урочиста церемонія нагородження призерів та 
переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України 

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

Ж и т о м и р с ь к а  о б л а с т ь 
17 травня Виставка-конкурс «Нове життя старим речам» м. Житомир, вул. Якіра, 20 

20-21 травня Виставка-конкурс «Чарівна нитка» м. Житомир, вул. Якіра, 20 

З а к а р п а т с ь к а  о б л а с т ь 
19 травня Виставка науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН 
м. Рахів, вул. Миру, 28-а,  
тел.: (03132) 2-12-96 

19 травня Презентації інноваційних розробок учнів-членів 
Закарпатського територіального відділення Малої 
академії наук України 

м. Ужгород, вул. Будителів, 1,  
тел.:  (0312) 66-81-61 

19 травня Круглий стіл на тему: «Створення оптимальних умов 
для всебічного розвитку вихованців Малої академії 
наук України» 

Іршавська районна станція юних 
техніків,  
м. Іршава, вул. Білецька, 16,  
тел.: (0244) 2-19-64  

20 травня Круглий стіл для юних науковців у Карпатському 
біосферному заповіднику 

м. Рахів, вул. Красне Плесо, 77,  
тел.: (03132) 2-12-96 

20 травня Екскурсія до лабораторії космічних досліджень ДВНЗ 
«Ужгородський національний університет» 

м. Ужгород, вул. Далека, 2-а,  
тел.: (0312) 66-81-61 

20 травня Презентації кращих науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН  

Іршавська районна станція юних 
техніків,  
м. Іршава, вул. Білецька, 16,  
тел.: (0244) 2-19-64 

21 травня Екскурсія до історико-краєзнавчого музею  м. Іршава, вул. Гагаріна, 9,  
Іршавська районна станція юних 
техніків,  
м. Іршава, вул. Білецька, 16,  
тел.: (03144) 2-14-07 

21 травня Зустріч з науковцями Інституту електронної фізики 
НАН України 

м. Ужгород, 
вул. Університетська, 21,  
Іршавська районна станція юних 
техніків,  
м. Іршава, вул. Білецька, 16,  
тел.: (0312) 66-81-61 

З а п о р і з ь к а  о б л а с т ь 
19 травня Обласна науково-практична конференція «Наука і 

техніка очима молодих» (презентація найкращих робіт 
МАН) 

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

16-20 травня Виставка кращих робіт науково-технічного профілю 
учасників Всеукраїнського конкурсу МАН Запорізької 
області  

Запорізький обласний центр 
науково-технічної творчості 
учнівської молоді «Грані» 



Запорізької обласної ради, 
м. Запоріжжя, 
пр. Маяковського, 14 

20 травня Урочистий захід, присвячений 25 річниці Запорізького 
обласного відділення МАН 

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

21 травня Економіко-правовий турнір «Ерудиція у всьому» Запорізький ліцей «Логос»,  
м. Запоріжжя, 
вул. Рекордна, 29  

К і р о в о г р а д с ь к а  о б л а с т ь 
20 травня 
9:00-12:00 

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

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

Кіровоградський національний 
технічний університет, 
м. Кіровоград,  
пр. Університетський, 8, 
тел.: (0522) 27-53-74 

20 травня 
9:00 

 

Екскурсія для слухачів МАНУМ першого року 
навчання до музею авіації  

Кіровоградська льотна академія 
Національного авіаційного 
університету  
м. Кіровоград, 
вул.  Добровольського, 1, 
тел.: 066-549-46-08 

П о л т а в с ь к а  о б л а с т ь 
травень Обласний форум переможців обласних та 

Всеукраїнських масових заходів «Виховуємо наукову 
еліту» 
 
 

м. Полтава,  
тел.: (0532) 56-56-02 

С у м с ь к а  о б л а с т ь 
19 травня 

11:00 
Обласна літературний конкурс «Проба пера»  Обласний центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою 
молоддю, 
м. Суми, вул. Августовська, 14-а 

20 травня 
10:00 

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

Обласний центр позашкільної 
освіти та роботи з талановитою 
молоддю, 
м. Суми, вул. Августовська, 14-а 

21 травня 
10:00 

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

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

21 травня 
15:00 

Науковий пікнік для слухачів наукових відділень 
Сумського територіального відділення МАН України 

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



Т е р н о п і л ь с ь к а  о б л а с т ь 
19-21 травня Дні науки в рамках Всеукраїнського фестивалю науки 

2016 
Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана 
Пулюя 

19-21 травня Міжнародні тернопільські нобелівські читання Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана 
Пулюя 

19 травня Круглий стіл «Майбутнє з МАН» Заліщицька державна гімназія  
м. Заліщики 

19 травня Круглий стіл з нагоди 415 років від дня народження 
Ернеста Резенфорда 

Спеціалізована школа ім. 
О.Маковея з поглибленим 
вивченням інформаційних 
технологій та технологічних 
дисциплін  
м. Заліщики  

19 травня Наукова конференція в рамках Всеукраїнського 
фестивалю науки 

Зборівська державна українська 
гімназія м. Заліщики зія ім. 
Р.Завадовича Тернопільської 
області 

20 травня Підсумкова конференція «Іван Марчук – визначна 
постать Лановеччини, України, світу» 

Лановецька загальноосвітня 
школа №2-гімназія  

20 травня Презентація кращих науково-дослідницьких робіт Спеціалізована школа 
 ім. О. Маковея з поглибленим 
вивченням інформаційних 
технологій та технологічних 
дисциплін м. Заліщики  

20 травня Презентація творчих об’єднань «Тиждень науки» Бучацький ліцей  
20 травня Виставка-конкурс науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і творчості тобі, 
Україно» 

Заводська загальноосвітня школа 
Чортківського району  

20 травня Круглий стіл «Найвідоміші відкриття Українських 
вчених» 

Кременецький ліцей 
ім. У. Самчука  

21 травня Засідання наукового товариства «думка», «Ми діти 
твої, Україно» 

Шумський ліцей  

Х а р к і в с ь к а  о б л а с т ь 
19 травня 
11:00-12:30 

Урочисте нагородження переможців та призерів 
обласного і всеукраїнського етапів Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України 

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

21 травня 
10:00-12:00 

Підсумкова конференція обласної військово-
патріотичної акції «Слобожанські дзвони перемоги» 

Харківський центр дослідницько-
експериментальної діяльності 
«Будинок учителя» Харківської 
обласної ради», 
м. Харків,  вул. Скрипника, 14,  
тел.: (057) 706-32-93 

Х е р с о н с ь к а  о б л а с т ь 

19 травня 
10:00 

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

Херсонський національний 
технічний університет,  
м. Херсон, 
Бериславське шосе, 24 
 
 



20 травня 
13:00 

Фестиваль наук «Науковцям слава і хвала» Станіславська загальноосвітня 
школа ім. К.Й.Голобородька 
Білозерської районної ради 
Херсонської області 

20 травня 
10:00 

Лекторій в Херсонському обласному краєзнавчому 
музеї 

Херсонський обласний краєзнавчий 
музей,  
м. Херсон, вул. Соборна, 9 

21 травня 
15:00 

Круглий стіл «Освіта, яку ми обираємо» Районна мала академія наук 
учнівської молоді Білозерської 
районної ради Херсонської області,  
смт Білозерна, 
вул. Р.Вдовиченка, 75 

21 травня 
11:00 

Навчальна експедиція до колекційного розсадника 
Херсонського державного аграрного університету 

Херсонський державний аграрний 
університет,  
м. Херсон, 
вул. Рози Люксембург, 23 

Х м е л ь н и ц ь к а  о б л а с т ь 

19 травня 
12:00-15:00 

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

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

Ч е р к а с ь к а  о б л а с т ь 
19 травня Відкриття експозиції виставки «Відділення філософії та 

суспільствознавства Черкаського територіального 
відділення МАН України» 

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

19 травня Виставка до міжнародного Дня рослин Черкаський національний 
університет імені Б.Хмельницького, 
м. Черкаси, бул. Шевченка, 81 

19-21 травня Лекторій «Метод Монте-Карло при розв’язуванні 
рівнянь» 

Черкаський національний 
університет імені Б.Хмельницького, 
м. Черкаси, бул. Шевченка, 81 

19-21 травня Навчальний семінар-практикум «Моделювання 
утворення спіральних галактик» 

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

20 травня Проведення археологічного квесту для учнів-членів 
Малої академії наук України з презентацією нового 
видання «Черкащина археологічна»: 
Випуск 1 : Визначні пам’ятки 
Випуск 2 : Відомі дослідники 

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

20 травня Круглий стіл «Альтернативі джерела енергії – для 
потреб армії» 

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

21 травня Лекторій «Основні методи біологічних досліджень» Черкаський національний 
університет імені Б.Хмельницького, 
м. Черкаси, бул. Шевченка, 81 

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

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



Ч е р н і в е ц ь к а  о б л а с т ь 

18 травня 
14:00 

ІІІ обласна учнівська науково-практична конференція 
«Досліджуємо Буковину» 

м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 62 

19-21 травня Виставка  науково-дослідницьких робіт переможців ІІ 
та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту у 
2015/2016 н.р. 

м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 62 

21 травня 
11:00 

Зустріч слухачів БМАНУМ з відомими науковцями 
краю в рамках проекту «Наука в особистостях» 

Чернівецький національний 
університет ім. Ю. Федьковича 

Ч е р н і г і в с ь к а  о б л а с т ь 

19-21 травня Бесіди в гуртках, присвячені Дню науки м. Чернігів, вул. Щорса 4-а,  
тел.: (046) 267-66-14 

20 травня 
14:00 

Вшанування переможців Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Установи Національної академії педагогічних наук України 
(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 
16 травня  

10:00 
Всеукраїнський методологічний семінар для молодих 
науковців «Інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті та наукових дослідженнях» 

Інститут інформаційних технологій 
і засобів навчання НАПН України, 
 м. Київ  вул. М. Берлинського, 9,   
(044) 453-9051 

17 травня  
11:00 

Круглий стіл «Роль наукової молоді в розвитку 
вітчизняної науки» 

ДНПБ України ім. В. О. 
Сухомлинсь-кого, 
м. Київ, вул. Берлинського, 9, 
(044) 440-35-48 

18 травня  
10:00 

Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Українські педагоги про національно-патріотичне 
виховання» 

ДНПБ України ім. В. О. 
Сухомлинсь-кого, 
м. Київ, вул. Берлинського, 9, 
(044) 440-35-48 

18-25 травня 
10:00-18:00 

Четверта Міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція «Віртуальний освітній простір: 
психологічні проблеми» 

Інститут психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України 
м. Київ, вул. Паньківська, 2,  
(044) 288-19-63 

19 травня   
10:00 

Урочисте вручення премій імені видатних учених 
Інституту педагогіки науковим співробітникам 
Інституту та педагогічним працівникам інших установ і 
закладів освіти 

Інститут педагогіки НАПН України, 
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-
д, (044) 481-37-72 

19 травня  
14:00 

 

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

Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України,  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
(044) 440-75-72 

19 травня  
10:00 

 

VІІ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 
пам’яті видатного ученого О.С. Дубинчук «Освіта 
впродовж життя: вимоги часу» 

Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України,  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
(044) 440-75-72 

19 травня  
10:00 

 

Круглий стіл «Застосування технології проектного 
навчання у професійній підготовці кваліфікованих 
робітників автотранспортної галузі» 

Інститут професійно-технічної 
освіти НАПН України, 
 м. Київ, Чапаєвське шосе, 98-а, 
(044) 252-71-75, (044) 252-74-83 

19 травня  
10:00 

 

Круглий стіл «Теорія і практика професійної орієнтації та 
кар’єрного консультування учнівської молоді» 

Інститут професійно-технічної 
освіти НАПН України, 
м. Київ, Чапаєвське шосе, 98-а, 
(044) 252-71-75, (044) 252-74-83 

19 травня  
10:00 

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

ДНПБ України ім. В. О. 
Сухомлинсь-кого, 
м. Київ, вул. Берлинського, 9, 
(044) 440-35-48 

19 травня  
10:00 

Семінар-практикум «Звички і стереотипи повсякденної  
екологічної поведінки» 

Київський міський будинок 
природи, 
м. Київ, вул. Рогнідинська, 3, 
 (044) 455-53-38 
 



19 травня  
10:00 

Круглий стіл «Теорія і практика професійної орієнтації 
та кар’єрного консультування учнівської молоді» 
 

Інститут професійно-технічної 
освіти НАПН України,  
м. Київ, Чапаєвське шосе , 98-а, 
(044) 455-53-38 

19 травня  
10:00 

 

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

Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України,  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
(044) 440-75-72 

19-20 травня 
11:00-18:00 

Всеукраїнський on-line форум «Використання програм з 
корекційно-розвиткової роботи для спеціальних 
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими 
освітніми потребами» 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН 
України, 
м.Київ, вул. М.Берлінського, 9,  
(044) 440-49-92 

19 травня  
10:00 

Студентська наукова конференція «Дні науки – 2016: наука і 
практика в професійній діяльності фахівців»  

Державний вищий навчальний заклад 
«Університет менеджменту освіти», 
НАПН України Київ, вул. Січових 
стрільців, 52-а, 1 корп.,  
484-39-15 

19 травня  
10:00 

І Всеукраїнський фестиваль студентських наукових робіт 
«Молодь науки – 2016: теоретичні та прикладні аспекти 
наукової діяльності» 

Державний вищий навчальний заклад 
«Університет менеджменту освіти», 
НАПН України Київ, вул. Січових 
стрільців, 52-а, 1 корп., 
484-01-98  

20 травня  
10:00 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегія 
розвитку безперервної освіти керівних і педагогічних кадрів: 
наукові підходи та шляхи реалізації»   

Державний вищий навчальний заклад 
«Університет менеджменту освіти», 
НАПН України Київ, вул. Січових 
стрільців, 52-а, 3 корп.,  
481-38-57 

20 травня  
10:00-14:00 

Навчально-методичний семінар «Корекційно-розвиткова 
складова навчального процесу школярів з тяжкими 
порушеннями мовлення» 

Інститут спеціальної педагогіки НАПН 
України, 
м.Київ, вул. М.Берлінського, 9,  
 (044) 440-49-92 

20 травня  
10:00-16:00 

Навчально-методичний семінар «Технології психолого-
педагогічного супроводу дітей зі зниженим зором в 
загальноосвітньому просторі» 

Методичний центр практичної 
психології та соціальної роботи 
Управляння освіти Оболонського     
р-ну м. Києва,  
м. Київ, вул. Лайоша Гавро, 11-А,  
 (044) 440-49-92 

20 травня  
10:00 

І Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті 
академіка І.А. Зязюна «Якість педагогічної освіти у 
науковій спадщині І.А. Зязюна» 

Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України, 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
(044) 440-75-72 

20 травня  
10:00 

Семінар «Інформаційно-освітнє середовище в системі 
професійної освіти» 

Інститут професійно-технічної 
освіти НАПН України,  
м. Київ, Чапаєвське шосе, 98-а, 
 (044) 252-71-75, (044) 252-74-83 

20 травня  
10:00 

IV міжнародний науково-практичний семінар 
«Психологія політичного та економічного 
самовизначення» 
 

Інститут соціальної та політичної 
психології НАПН України,  
м. Київ, вул. Андріївська, 15, 
(044) 425-24-08    

20 травня  
11:00 

Науково-методологічний семінар для працівників 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського «Наукова 
бібліотека та якість сучасної освіти» 

ДНПБ України ім. В. О. 
Сухомлинського, 
м. Київ, вул. Берлинського, 9, 
(044) 440-35-48 

23 (25) травня 
10:00 

Конференція, присвячена 90-річчю В. А. Роменця 
«Психологія вчинку В. А. Роменця і сучасна 
психологічна наука» 
 

Інститут психології 
ім. Г. С. Костюка НАПН України,  
м. Київ, вул. Паньківська, 2,  
(044) 425-24-08, 288 33 20    



23 травня  
10:00 

Круглий стіл «Розроблення стандартів професійно-технічної 
освіти: компетентнісний підхід» 

Інститут професійно-технічної 
освіти НАПН України,  
м. Київ, Чапаєвське шосе, 98-а, 
 (044) 252-71-75, (044) 252-74-83 

23 травня  
10:00 

Всеукраїнський семінар-тренінг «Електронні відкриті 
системи в науково-педагогічних дослідженнях» 
 

Інститут інформаційних технологій 
і засобів навчання НАПН України, 
 м. Київ  вул. М. Берлинського, 9,   
 (044) 453-90-51 

30 травня  
10:00 

Щорічний міський науково-методичний семінар для 
молодих учених 

Інститут вищої освіти НАПН 
України,  
м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 
(044) 286-68-04 

31 травня  
14:00 

Всеукраїнський конкурс-рейтинг загальноосвітніх 
навчальних закладів по роботі з обдарованими дітьми  
«Школа – джерело талантів»  (Підведення підсумків і 
нагородження переможців) 

Інститут обдарованої дитини НАПН 
України,  
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52д, 
(044) 422-55-24 

17 травня  
10:00 

Засідання Ради молодих учених 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, присвяченого 
Всеукраїнському фестивалю науки 

ДНПБ України ім. В. О. 
Сухомлинсь-кого, 
м. Київ, вул. Берлинського, 9, 
(044) 440-35-48 

16-20 травня 
 

Книжкова виставка до Всеукраїнського науково-
практичного семінару «Українські педагоги про 
національно-патріотичне виховання» 

ДНПБ України ім. В. О. 
Сухомлинсь-кого, 
м. Київ, вул. Берлинського, 9, 
(044) 440-35-48 

16-20 травня  Книжкова виставка до VІ Всеукраїнського науково-
практичного семінару «Професійна орієнтація: теорія і 
практика» 

ДНПБ України ім. В. О. 
Сухомлинського, 
м. Київ, вул. Берлинського, 9, 
(044) 440-35-48 

16-20 травня  Книжкова виставка «Збереження та розвиток науки – 
показник України як передової держави» 

ДНПБ України ім. В. О. 
Сухомлинсь-кого, 
м. Київ, вул. Берлинського, 9, 
(044) 440-35-48 

В о л и н с ь к а  о б л а с т ь 
20 травня  

10:00-16:00 
Фестиваль експериментальних навчальних закладів 
«Англомовний світ очима учнів і вчителів України» 
(виїзне засідання відділу навчання іноземних мов 
Інститут педагогіки НАПН України) 

Нововолинська спеціалізована 
школа І № 1 – колегіум 
Нововолинської міської ради 
Волинської області, 
м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 6,  
(044) 481-37-50, (03344) 2-25-21 
 

З а п о р і з ь к а  о б л а с т ь 
13-16 травня 

10:00 
 

Науково-практичний семінар «Психолого-економічні 
вектори розвитку особистості і суспільства»  

Запорізький національний 
університет,  
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, 
(044) 425-24-08    

27-29 травня 
10:00 

Науково-практична конференція «Соціально-
психологічні особливості професійної діяльності 
працівників соціальної сфери»  

Мелітопольський державний 
педагогічний університет ім. 
Богдана Хмельницького,  
м. Мелітополь, вул. Леніна, 20, 
(044) 425-24-08    
 
 
 



І в а н о – Ф р а н к і в с ь к а   о б л а с т ь 

19 травня  
10:00 

Науково-практичний семінар для керівників 
експериментальних шкіл та інших учасників 
експерименту з теми «Реалізація моделі мережевої 
організації профільного навчання в сільській  
місцевості на практиці Чернелицького освітнього 
округу» 

Городенківський район,  
смт Чернелиця,  
вул. Незалежності, 20, 
тел.: 095-002-74-26, 066-549-46-31 

К і р о в о г р а д с ь к а   о б л а с т ь 
27-28 травня  

10:00 
Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і 
технології сучасного навчального середовища» 
 

Кіровоградський державний 
педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка, 
м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, 
тел.: (052) 2-221-834 

Ч е р н і г і в с ь к а  о б л а с т ь 
19-21 травня 

10:00 
XІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасні проблеми екологічної психології» 

Чернігівський державний 
педагогічний університет ім. 
Т.Г. Шевченка,   
м. Чернігів,  
вул. Гетьмана Полуботка, 53, 
(04622) 3-22-54 

19-20 травня 
10:00 

Міжнародна науково-практична конференція «Інновації 
партнерської взаємодії у системі інститутів соціальної 
сфери» 

Ніжинський державний університет 
імені М. Гоголя,  
Чернігівська обл., м. Ніжин,  
вул. Графська, 2, 
(044) 455-53-38  

20-21 травня 
10:00 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Четверті Волошинські читання» 

Чернігівський національний 
педагогічний університет імені 
Т.Г. Шевченка, 
м Чернігів,  
вул. Гетьмана Полуботка, 53,  
(044) 481-37-70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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,  К и ї в с ь к а  о б л а с т ь 

Інститут агроекології і природокористування НААН 

17 травня Круглий стіл «Земля та її природні ресурси – основне 
національне багатство» 

Інститут агроекології і 
природокористування НААН, 
м. Київ, вул.Метрологічна, 12, 
тел. (044)522-67-55 

Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича 

19 травня Круглий стіл «Проблеми галузі бджільництва України 
та шляхи їх вирішення» 

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

Інститут рибного господарства НААН 

19-21 травня  Дні ознайомлення з новими надходженнями до фонду 
бібліотеки. 
Виставка-продаж наукової літератури. 
Виставка патентів інституту. 

м. Київ, вул. Обухівська, 135 
тел. (044) 423-74-58 

Інститут захисту рослин НААН 

19 травня Представлення колекції корисних і шкідливих комах  м. Київ, вул. Васильківська,33,  
тел.: 257-11- 24 

19 травня 
 

Наукові доповіді: 
- «Амброзія полинолиста: ареал, шкідливість, 

система захисту»,   
- «30-та річниця Чорнобильської катастрофи. 

Результати наукових досліджень Інституту 
захисту рослин НААН у 30-кілометровій зоні 
відчуження» 

м. Київ, вул. Васильківська,33,  
тел.: 257-11- 24, 257-60-30 

Інститут землеробства НААН 

травень Міжнародна наукова конференція «Шляхи підвищення 
ефективності використання землі в сучасних умовах» 

Києво-Святошинський район,  
с. Чабани 
тел.: (044)5262327, 5261107 

червень Виставка наукових досягнень та історичних експонатів 
у Яготинському районному будинку культури з нагоди 
100-річного ювілею Панфильської дослідної станції 

Яготинський районний будинок 
культури  
м.Яготин,  вул. Незалежності, 87, 
тел.: (044)5262327, 5261107 
 

В і н н и ц ь к а  о б л а с т ь 

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 

19 травня День «відкритих дверей» 
для магістрів Вінницького національного  аграрного 
університету 
 

м. Вінниця, проспект Юності, 16, 
тел.: (043) 46- 40-16 



В о л и н с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Л у ц ь к 

Волинська ДСГДС НААН 
19 травня Семінар  «Нові композиції комплексних добрив та 

елементи технології їх застосування в системах 
землеробства західного Полісся та ЗахідногоЛісостепу» 

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

19 травня Виставка «Волинь аграрна. Сьогодення. Перспективи» Луцький р-н, смт Рокині,  
тел.: (0332) 70-67-05 

Д н і п р о п е т р о в с ь к а  о б л а с т ь 

Інститут сільського господарства степової зони НААН 

25-26 травня  Всеукраїнська науково-практична конференція 
молодих вчених і спеціалістів  

м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 14, 
тел.:  (056) 744-14-52 

Ж и т о м и р с ь к а  о б л а с т ь 

Інститут сільського господарства Полісся НААН 

18 травня 
 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
молодих вчених «Здобутки молоді – вирішенню 
проблем аграрного виробництва» 

м. Житомир,  
шосе Київське, 131 
тел. (0412) 42-92-31 

З а п о р і з ь к а  о б л а с т ь 

Інститут олійних культур НААН 

20 квітня Конкурс на кращу доповідь молодих вчених Інституту 
олійних культур НААН  

Запорізька обл., Запорізький р-н., 
сел. Сонячне, вул. Інститутська, 1, 
тел. (061) 223-99-51 

Л ь в і в с ь к а  о б л а с т ь 

Інститут біології тварин НААН 

4 травня 
 

Науково-методичний семінар: 
«Роль холінестераз у забезпеченні активності сперміїв» 

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

18 травня 
 

Науково-методичний семінар «Кишечник птиці як 
показник імунного статусу» 
 

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

Х а р к і в с ь к а  о б л а с т ь 

Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН 

20 травня Ознайомлення студентів з інноваційною діяльністю 
Українського науково-дослідного інституту олій та 
жирів НААН 

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

20 травня День  «відкритих дверей» Ознайомлення студентів 
НТУ «ХПІ» з інноваційною діяльністю установи 

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

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» 

12-13 травня  Всеукраїнська науково-практична конференція 
молодих вчених та спеціалістів «Сучасні напрями 
міжнародної інтеграції грунтово-агрохімічних 
досліджень» 

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



Інститут овочівництва і баштанництва НААН 

19 травня Екскурсія для студентів агрономічного факультету 
Харківського національного аграрного університету ім. 
В.В.Докучаєва «Інноваційні розробки  в овочівництві і 
баштанництві» 

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

20 травня Семінар «Стан та перспективи розвитку  овочівництва в 
Україні та зокрема в Харківській області» 

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

19 травня 
 

Семінар для студентів агрономічного факультету 
Харківського національного аграрного університету ім. 
В.В.Докучаєва: «Якість і лежкість овочевої продукції 
як основа нормативних документів, гармонізованих з 
вимогами міжнародних стандартів» 

Харківський національний аграрний 
університет ім. В.В.Докучаєва,  
Харківської обл., Харків. р-ну,  
п/в Комуніст-1, 
тел. : (057) 99-75-53 

Інститут тваринництва НААН 

20 травня Семінар «Історичний шлях Інституту тваринництва у 
становленні та розвитку сільськогосподарської науки 
України» (Рада молодих вчених) 

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

19-21 травня Книжкова виставка 
 «Ф. Ф. Ейснер – видатний вчений та методолог 
вітчизняної зоотехнічної науки в галузі селекції 
сільськогосподарських тварин» 

смт  Кулиничі, 
т. 057-740-31-81 

Державна дослідна станція птахівництва НААН 

19 травня  
 

Круглий стіл із залученням молодих вчених станції та 
студентів профільних ВУЗів і коледжів з обговорення 
основних проблем сучасного птахівництва і шляхів їх 
вирішення 

Зміївський район, с. Бірки, 
тел.:  (05747) 78-000 

Х е р с о н с ь к а  о б л а с т ь 

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН 

19 травня Лекція-презентація «Птахи подових екосистем» Херсонська обл.., Чаплинський р-н, 
смт. Асканія-Нова, вул. Фрунзе, 13, 
тел. (05538) 6-12-86, 6-14-75 

20 травня Ботанічно-зоологічна екскурсія екологічною стежкою 
заповідного степу 

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

21 травня Круглий стіл «Безперервність наукового пошуку 
кількох поколінь вчених заповідника 
«Асканія-Нова» 

Херсонська обл.., Чаплинський р-н, 
смт. Асканія-Нова, вул. Фрунзе, 13, 

19 травня Диспут «Роль наукових досліджень у збереженні 
природи» 

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

Інститут зрошуваного землеробства НААН, 

Державна сільськогосподарська дослідна станція «Асканійська» 

12 травня День поля в Асканійській Державній   
сільськогосподарській дослідній станції «Асканійська» 
Інституту зрошуваного землеробства НААН за 
результатами спільних досліджень з Південним 
представництвом фірми «BASF» в Україні 

Херсонська обл., Каховський район, 
с. Тавричанка, 
тел. (05536) 9-11-31 

16-17 травня Спортивні змагання між молодими вченими Інституту 
зрошуваного землеробства  НААН та молоддю села 
Наддніпрянське 
(футбольний матч, волейбол, теніс) 

м. Херсон, 
сел. Наддніпрянське, 
тел.: (0552) 36- 11- 96 



19 травня Презентація наукових досягнень інституту з питань 
зрошуваного та неполивного землеробства, технології 
вирощування сільськогосподарських  культур, селекції. 
Книжкова виставка за тематикою: 
«Володій інформацією і світом» 

м. Херсон, сел. Наддніпрянське, 
тел.: (0552) 36- 11- 96 

Ч е р н і в е ц ь к а  о б л а с т ь 

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

6 травня 
 

День відкритих дверей на тему: 
«Вагомі здобутки науковців селекціонерів у створенні 
високопродуктивних імунностійких сортів та гібридів у 
галузі рослинництва» 

м. Чернівці, 
вул. Крижанівського Богдана,21-а, 
тел.: (0372) 56-33-88 

Ч е р н і г і в с ь к а  о б л а с т ь 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН 

20 травня  Інтерв'ю директора Інституту сільськогосподарської 
мікробіології та агропромислового виробництва НААН,  
д. с.-г. н., професора, члена-кореспондента НААН 
В.В. Волкогона на обласному радіо з нагоди 
святкування Дня науки 

м. Чернігів, вул. Шевченка, 97, 
тел. (04622) 3-70-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Установи Національної академії мистецтв 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 

квітень Виставкв наукових праць – доробку НАМ України за 
2015 рік 

м.Київ, 
вул. Бульварно-Кудрявська, 20,  
тел.: 486-37-41 

17 травня 
15:30 

Демонстрація програми  фільмів молодих 
кінематографістів, студентів та випускників фахових 
вишів України з наступним обговоренням у межах  
тематичного «круглого столу» 

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

18 травня   
15:30 

Презентація нових наукових видань  співробітників  
Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України  
 

Інститут проблем сучасного 
мистецтва НАМ України,  
м. Київ,  
вул. Євгена Коновальця, 18-д, 
тел.: 529-20-51 

19 травня Круглий стіл «Сучасні стратерії мистецтвознавчих 
наукових досліджень» 

Президія НАН України 
м. Київ, вул. Володимирська, 54 

19 травня 
 

День відкритих дверей на кафедрах історії української 
музики та хорового диригування 

НМАУ ім. П.І.Чайковського 
м. Київ,  вул. Городецького 1-3/11, 
тел.: 279-73-44 
Кафедра композиції НМАУ ім. 
П.І.Чайковського 

19 – 21 травня Проведення відкритих лекцій членами НАМ України – 
викладачів вищих навчальних закладів 

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

19 – 20 травня День відкритих дверей та ознайомлення з науковими 
працями в Інституті культурології НАМ України 

Інститут культурології НАМ 
України,  
м. Київ, бул. Т. Шевченка, 50-52, 
тел.: 235-71-42 

20 травня 
 

Майстер-клас кафедри історії української музики, 
хорового диригування  
 

НМАУ ім. П.І.Чайковського 
м. Київ,  вул. Городецького 1-3/11, 
тел.: 279-73-44 

20 травня 
 

День відкритих дверей  
Виступи-звіти студентів академії 
 

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

21 травня 
 

Відкриті лекції викладачів кафедр вокалу та духових 
інструментів 

НМАУ ім. П.І.Чайковського, 
м. Київ,  вул. Городецького 1-3/11, 
тел.: 279-73-44 
 
 
 



м.  Л ь в і в 

Відділення синтезу пластичних мистецтв, Львіська національна академія мистецтв 

11-21 травня День відкритих дверей у Львівській національній 
академії мистецтв 

м. Львів, вул. Кубійовича,  
тел.: 38 -76-14-77 

19-21 травня Проведення відкритих лекцій членами НАМ України – 
викладачів вищих навчальних закладів 

м. Львів, вул. Кубійовича, 38, 
тел.: 76-14-77 

ЛНМА ім.М.В.Лисенка 
20 травня День відкритих дверей  

 
м. Львів, вул. Нижанківського, 5, 
тел.: 0322-727624 

м.  Х а р к і в 

Відділення синтезу пластичних мистецтв, Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

травень Міжнародна науково-методична конференція 
«Педагогічні аспекти підготовки викладачів з дизайну: 
сучасність і перспективи» 

м. Харків, вул. Мистецтв, 8,  
тел.: + (057) 706-15-60 

травень Всеукраїнська науково-методична конференція 
«Дизайн та реклама як художньо-комунікативні 
практики» 

м. Харків, вул. Мистецтв, 8,  
тел.: + (057) 706-15-60 

Відділення синтезу пластичних мистецтв, Харківська державна академія культури 

11-21 травня День відкритих дверей у Харківській державній 
академії культури 
 

м.Харків, Бурсацький узвіз,  
тел.: 731-34-97, 731-13-88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Установи Національної академії правових наук України 
(З повним переліком заходів та детальнішою інформацією про них можна ознайомитись на 

веб: сайті Фестивалю:  
Дата 

проведення 
Захід Місце проведення 

м. К и ї в 
17 травня 

10:00 
Науково-практична конференція: «Роль і місце 
інформаційного права і права інтелектуальної власності  
в сучасних умовах» 
Установи організатори:  
Науково-дослідний інститут інформатики  і права 
НАПрН України, Науково-дослідний інститут 
інтелектуальної власності НАПрН України, Навчально-
науковий центр інформаційного права та правових 
питань інформаційних технологій ФСП Національного 
технічного університету України 
 «Київський політехнічний інститут» 
 

м. Київ, Студентське містечко 
Національного технічного 
університету України «Київський 
політехнічний інститут», корп.  6, 
поверх 1, зал адміністративних 
нарад НТУУ «КПІ» 
тел.: (044) 234-94-56 

02 червня 
10:00 

 

Третя міжнародна науково-теоретична конференція: 
«Методологія приватного права (теоретичний дискурс 
та практика застосування)» 
Установи організатори:  
НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка 
Ф.Г. Бурчака НАПрН України, Київський університет 
туризму, економіки і права, Відділення цивільно-
правових наук НАПрН України, ВГО «Асоціація 
цивілістів України» 
 

м. Київ,  
вул. Генерала Жмаченка, 26 
Київський університет туризму, 
економіки і права 
тел.: (044) 286-70-98 

м. Х а р к і в 
19-20 травня 

10:00 
Східноєвропейський форум з правової реформи «20 
років Конституції України: європейська правова 
традиція і український контекст – виміри правової 
реформи» 
Установи організатори:  
Національна академія правових наук України, 
Координатор проектів ОБСЄ в Україні за участі 
Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого, Лодзинського університету, 
Університету Миколаса Ромеріса 

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 70 
Національна академія правових 
наук України 
тел.: (057) 704-19-01 

 


