
 
О С Н О В Н І  З А Х О Д И 

XI  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 
18-20 травня 2017 р. 

 
 

 
Централізовані заходи організаторів XІ Всеукраїнського фестивалю науки 

 
Дата і час 
проведення 

Назва заходу 
 

Місце проведення 

 
18 травня 

10:00 

 
Прес-конференція з нагоди проведення  
ХI Всеукраїнського фестивалю науки 
 

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

 
18 травня 

11:00 

 

Урочисте відкриття  
ХI Всеукраїнського фестивалю науки 
 
 
Лекції: 
 

- «Сучасний Всесвіт очима низькочастотної 
радіоастрономії в Україні» - академік НАН України 
О.О. Коноваленко. 
- «Нова глава історії старого життя 2 мільярди років 
тому» - професор Абдерраззак Ель Албані, 
Університет міста Пуатьє, Франція 
 

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

18 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 
 

18-19 
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 

18 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 

 
 
 



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 

18 травня 
10:00-10:10 

 
 

Відкриття фестивалю науки в ІФ НАН України. 
Вступне слово директора інституту академіка НАН України 
Л.П. Яценка  
 

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

18 травня 
10:10-10:50 

Науково-популярна лекція «Роль Української Асоціації фізиків 
у становленні та перших етапах розвитку фізичної науки в 
Україні» (світлої пам’яті Андрія Желехівського та Олександра 
Гольдмана) (проф. В.А. Шендеровський) 

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

18 травня 
11:00-11:40 

Науково-популярна лекція «С.І. Пекар, теорія напівпровідників 
і фізика в Україні» (до 100-річчя від дня народження  
С.І. Пекара 

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

18 травня 
11:00-12:20 

Відеофільм про Інститут фізики «Наука - пошуки і знахідки» м. Київ, 
пр.  Науки, 46, 
конференц-зал, 
тел.: 525-55-79 

18 травня 
12:20-17:00 

Тематичні екскурсії по лабораторіях інституту з  демонстрацією 
роботи експериментальних установок 

м. Київ, 
пр. Науки, 46  

18-19 травня 
10:00-17:00 

Виїзна науково-популярна лекція «Плазмодинамічні пристрої 
та їх можливі застосування»  
 

В школах, ліцеях, та 
гімназіях, вищих навч. 
закладах Києва 
за попереднім замовленням, 
тел.: 525-09-29,   
050-143-35-53, 525-22-57 

18-19 травня 
10:00-17:00 

 

Виставка фотокартин – фоторепортаж з наукової станції 
«Академік Вернадський» 

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

18-20 травня  Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  
вул. Боженка, 11, 
поверх 1, хол 

22 травня 
18:30 

 

Вечір «Видатний український вчений, організатор науки і 
громадський діяч Вовк Федір Кіндратович. 170-річчя від дня 
народження (1847-1918)» 

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

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

18 травня 
11:00 

Науково-популярні лекції для школярів та студентів м. Київ, 
вул. Метрологічна, 14-б,  
тел.: 526-53-62 

19 травня Науково-популярні лекції для школярів та студентів УФМЛ 
 
 
 



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

18-20 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 

18-20 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 

18-20 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 

травень  Семінар для молодих науковців із залученням провідних 
вчених, які знайомлять молодь з новітніми досягненнями 
вітчизняної та зарубіжної науки, спрямований на професійне 
зростання наукової молоді інституту 

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

18-20 травня  Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  
вул. Боженка, 11, 
поверх 1, хол 

Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України 

18 травня 
15:00 

Ознайомча екскурсія для учнів старших класів до 
Виставкового центру інституту  

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

19 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 

18-20 травня 
12:00-16:00 

Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  
вул. Боженка, 11, 
поверх 1, хол 

19 травня 
10:00-13:00 

Лекції для студентів вищих навчальних закладів про напрямки 
роботи інституту 

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

20 травня 
10:00-11:00 

On-line презентація інституту для Болгарської академії наук м. Київ,  
вул. В. Степанченка, 3, 
тел.:  502-41-25 

20 травня 
13:00-16:00 

Зустрічі з представниками організацій потенційних 
споживачів наукової продукції інституту. 

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



Інститут технічної теплофізики НАН України 

18 травня 
10:00-16:00 

Виставка досягнень інституту м. Київ, 
вул. Булаховського, 2, 
тел.: 453-28-45 

18-20 травня  Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  
вул. Боженка, 11, 
поверх 1, хол 

23-26 травня  
10:00-16:00 

Ювілейна міжнародна НТК «Проблеми технічної теплофізики 
та теплоенергетики» 

Національний університет 
харчових технологій,  
м. Київ, 
вул. Володимирська, 68 
тел.: 453-28-45 

Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України 

18 травня 
11:00-13:00 

Круглий стіл «Розвиток суперкомп’ютерних технологій в 
Україні». Обговорення економічних та соціальних наслідків 
впровадження суперкомп’ютерних технологій та перспектив 
будівництва вітчизняних суперЕОМ для вирішення 
фундаментальних та прикладних проблем інформатизації 
суспільства 

м. Київ,  
пр. Акад. Глушкова, 40, 
тел.: 526-41-78 

19 травня 
11:00-15:00 

День відкритих дверей для студентів старших курсів 
факультетів фізико-математичного та технічного профілю 
ВНЗ Києва, учнів київських ліцеїв та шкіл. Демонстрація 
найпотужнішого в Україні суперкомп’ютера СКІТ для 
розв'язання задач у сфері науки та техніки 

м. Київ, 
пр. Акад. Глушкова, 40, 
тел.: 526-41-78 

19 травня 
12:00 

День відкритих дверей для широкого загалу відвідувачів. 
Екскурсія до меморіального музею В.М.Глушкова 

м. Київ, 
пр. Акад. Глушкова, 40, 
тел.: 526-41-78 

Інститут проблем математичних машин та систем НАН України 

18 травня 
11:00 

Наукова доповідь «Теорія гіпервипадкових явищ: крах 
гіпотези ідеальної статистичної стійкості» 

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

18 травня 
15:00 

Наукова доповідь «Основи побудови і можливості 
комплексу імітаційних моделей гарантоздатних систем на 
етапах їх життєвого циклу» 

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

19 травня 
11:00 

Наукова доповідь «Моделі і програмні засоби для Єдиної 
державної системи цивільного захисту України» 
 

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

19 травня 
14:00 

 

Наукові доповіді для студентів та молодих науковців «Роль 
молоді у наукових та прикладних досягненнях інституту»: 
 

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

20 травня 
14:00 

Наукова доповідь для аспірантів спеціальностей 
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 
«Методологія, організація та технологія наукових 
досліджень»  

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

Інститут програмних систем НАН України 

18 травня 
 

День відкритих дверей.  
Ознайомлення студентів вищих навчальних закладів  з 
сучасними проблемами інформатизації 
 

м. Київ, 
пр. Акад. Глушкова, 40, 
корп. 5, 
тел.: 526-21-48 



18-19 травня Виставка наукових робіт співробітників інституту  
 

м. Київ, 
пр. Акад. Глушкова, 40, 
корп. 5, 
тел.: 526-21-48 

18-19 травня Робочі зустрічі з представниками організацій потенційних 
замовників наукової продукції інституту 
 

м. Київ, 
пр. Акад. Глушкова, 40, 
корп. 5, 
тел.: 526-21-48 

18-20 травня  Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  
вул. Боженка, 11, 
поверх 1, хол 

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

м. Київ, 
пр. Акад. Глушкова, 40, 
корп. 5, 
тел.: 526-21-48 

19 травня Семінар-презентація наукової електронної бібліотеки 
періодичних видань НАН України 

м. Київ, 
пр. Акад. Глушкова, 40, 
корп. 5, 
тел.: 526-21-48 

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

18-20 травня  Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  
вул. Боженка, 11, 
поверх 1, хол 

18 травня 
12:00-16:00 

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

22-25 
травня 

10:00-18:00 

XVIII міжнародна науково-технічна конференція «Системний 
аналіз та інформаційні технології» 

м. Київ,  
пр. Перемоги 37, корп. 35, 
тел.: 204-84-47 
http://sait.kpi.ua 

Інститут проблем реєстрації інформації 

17-18 травня Наукова конференція  м. Київ, вул. М. Шпака, 2, 
тел.: 454-21-93, 454-21-57 

19 травня День відкритих дверей: 
- презентація наукових розробок; 
- зустріч-семінар провідних учених інституту з аспірантами та 
студентами Вузів. 

м. Київ, вул. М. Шпака, 2, 
тел.: 454-21-93, 454-21-57 

18-20 травня Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  
вул. Боженка, 11, 
поверх 1, хол 

Інститут магнетизму НАН України та МОН України 

18 травня 
11:00-12:30 

Вчена рада ІМаг з нагоди ХI Всеукраїнського фестивалю 
науки  

м. Київ, 
бул. Акад.Вернадського, 36-б 

18 травня 
14.00-15:30 

День відкритих дверей для студентів: екскурсії  м. Київ, 
бул. Акад.Вернадського, 36-б 

19 травня 
10:00-12:00 

День відкритих дверей для студентів: екскурсії  м. Київ, 
бул. Акад.Вернадського, 36-б 

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

18 травня 
14:00 

Урочиста вчена рада, присвячена Всеукраїнському фестивалю  
науки 
 

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



19 травня 
10:00 

День відкритих дверей: відвідування мінералогічної колекції м. Київ, 
пр. Академіка Палладіна, 34, 
тел.: 424-04-60 

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України 

19 травня Семінар на тему «Відновлювана енергетика проти 
катастрофічних змін клімату» 

м. Київ,  
Чоколівський бульвар, 13 

Інститут загальної енергетики НАН України 

18 травня  
15:00 

Семінар «Наукові основи прогнозування розвитку енергетики» 
Наукової ради НАН України з комплексної проблеми «Наукові 
основи електроенергетики». 
Доповідь: «Прогресивні технології в 
системах  теплопостачання та оцінка доцільності їх 
впровадження за показником середньої вартості теплової 
енергії за життєвий цикл» 

м. Київ, 
вул. Антоновича,172, 
тел.: 220-16-73, 220-16-82 

18 травня  
15:00 

 

Презентація наукового збірника «Проблеми загальної 
енергетики», присвяченого XI Всеукраїнському фестивалю 
науки  

м. Київ, 
вул. Антоновича,172, 
тел.: 220-16-73, 220-16-82 

19 травня  
10:00-16:00 

 

День відкритих дверей м. Київ, 
вул. Антоновича,172, 
тел.: 220-16-73, 220-16-82 

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

18 травня День відкритих дверей м. Київ,  
вул.Кржижановського, 3,  
тел.: 424-74-35 

19 травня Відвідування виставкового центру інституту м. Київ,  
вул.Кржижановського, 3,  
тел.: 424-74-35 

Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України 

16 травня 
11:00 

Науковий семінар м. Київ,  
вул. О. Гончара, 55-б, 
конференц-зал, 
тел.: 239-74-12 
http://www.casre.kiev.ua/uk 
/events/seminars  

18-20 травня  Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  
вул. Боженка, 11, 
поверх 1, хол 

23 травня 
11:00 

Урочисте розширене засідання вченої ради ЦАКДЗ.  
з нагоди 25-річчя центру 
 

м. Київ, 
вул. О. Гончара, 55-б, 
конференц-зал, 
тел.: 486-84-21, 239-74-12 

Інститут органічної хімії НАН України 

18-20 травня  Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  
вул. Боженка, 11, 
поверх 1, хол 
 

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 



18-19 травня 
11:00-15:00 

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

18-19 травня 
11:00-15:00 

Демонстрації та майстер-класи у зоологічному і геологічному 
відділі 

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

18-19 травня 
11:00-15:00 

Екскурсія палеологічним відділом «Чому вимерли тварини» м. Київ,  
вул. Б.Хмельницького, 15,  
тел.: 234-38-51, 
235-62-66 

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 

17 травня  Наукова конференція-семінар провідного вченого у рамках 
Фестивалю науки 2017. 
Доповідь «Тривалість життя людини і біотехнологія рослин» 

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

18 травня 
10:00 - 13:00 

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

м. Київ,  
вул. Заболотного, 150, 
наукові відділи і лабораторії  

18-20 травня  Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  
вул. Боженка, 11, 
поверх 1, хол 

21 травня  
 

Дні науки – ВЕСНА-4-ий Міжнародний день рослин. Лекції, 
демонстрації, екскурсії та майстер-класи  

https://dni-nauky.in.ua/ 

23 травня 
10:00-17:00  

XІ Конференція молодих вчених інституту молекулярної 
біології і генетики НАН України 

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

24 травня  Наукова конференція-семінар провідного вченого у рамках 
Фестивалю науки 2017. 
Доповідь «Нові  підходи  до  створення  антибіотиків  до 
мультирезистентних форм туберкульозу» 

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

Інститут еволюційної екології НАН України 

18 травня 
11:00 

Лекція «Про наукові жаргони і точність вербальної наукової 
мови». 
Наукова доповідь  «Антропогенна трансформація макрофітів 
прісноводних водойм України» 

м. Київ, 
вул. акад. Лебедєва, 37, 
тел.: 526-19-04 
  

19 травня 
13:00 

 

Науково-популярна лекція «Синантропизация птиц» м. Київ, 
вул. акад. Лебедєва, 37, 
тел.: 526-19-04 

18-19 травня 
10:00-16:00 

Виставка: «Гриби навколо нас» м. Київ, 
вул. акад. Лебедєва, 37, 
тел.: 526-19-04 

20 травня 
11:00 

Тематична екскурсія «Весна 2017: екологічні особливості» м. Київ, 
вул. акад. Лебедєва, 37, 
тел.: 526-19-04 

Інститут гідробіології НАН України 

18 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.: 418-22-71 



18 травня 
11:00 

Тематичний семінар «Біоіндикація екологічного стану 
гідроекосистем» 

м. Київ,  
пр. Героїв Сталінграда, 12, 
актовий зал, 
тел.: 418-22-71 

19 травня 
11:00 

Розширене засідання Вченої ради Інституту гідробіології та 
Київського відділення гідроекологічного товариства України 
«Актуальні питання сучасної гідробіології (до 120-річчя з дня 
народження академіка О.В. Топачевського)» 

м. Київ,  
пр. Героїв Сталінграда, 12, 
актовий зал, 
тел.: 418-22-71 

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України 

18 травня 
10:00-17:00 

Третя конференція молодих учених «Біологія рослин та 
біотехнологія» 
http://ifbg.org.ua/uk/244/tretya-konferenciya-molodyh-uchenyh-
biologiya-roslyn-ta-biotehnologiya 

м. Київ,  
вул. Осиповського 2-а, к.114 
тел./факс: 434-37-77, 
e-mail: office.ifbg@nas.gov.ua 
 

18 травня 
10:00-17:00 

VI Міжнародний День рослин (Fascination of Plants Day)  
http://ifbg.org.ua/uk/246/4-y-mizhnarodnyy-den-roslyn-2017 

м. Київ,  
вул. Осиповського 2-а, к.114 
тел./факс: 434-37-77, 
e-mail: office.ifbg@nas.gov.ua 
 

Інститут економіки та прогнозування НАН України 

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

18 травня  Урочисте засідання вченої ради, присвячене Всеукраїнському 
фестивалю науки  

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

Інститут економіки промисловості НАН України 

17 травня  
13:00 

Інтерактивний семінар зі стратегування розвитку енергетичних 
комплексів України та Польщі (Київ-Познань) 

м. Київ, вул. Желябова, 2, 
тел.: 200-55-71 
 

20 травня  
12:00 

Науковий семінар зі стратегування  та оргпроектування 
модернізації промислових регіонів України 

м. Київ, вул. Желябова, 2, 
тел.: 200-55-71 
 

Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України 

11 травня  
14:30  

Наукова доповідь «Методо-логічні аспекти розвитку сфери 
поводження з відходами на засадах циркулярної економіки», 
присвячена Всеукраїнському фестивалю науки 
 

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

11 травня  
 

Відкрита лекція та дискусія в рамках проведення 4-ї 
Міжнародної науково-практичної конференції  «Сталий 
розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі 
(наукові читання імені Ігоря Недіна)» для студентів, аспірантів 
та викладачів на тему «Екологічна політика України: виклики 
та перспективи», присвячена Всеукраїнському фестивалю 
науки 

м. Київ, пр. Перемоги, 38, 
Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
 

23 травня  
10:30  

Круглий стіл «Механізми управління природними ресурсами в 
умовах євроінтеграції», присвячений Всеукраїнському 
фестивалю науки 

м. Київ, бул. Т. Шевченка,60, 
тел.: 238-03-27,  
e-mail:nata7vk@ gmail.com 
 



Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

18-19 травня Комплексний захід «День науки в Національній бібліотеці 
України  
імені В. І. Вернадського»: 

– екскурсії по Бібліотеці для молодих вчених НАН 
України та МАН; 

– презентація інформаційних ресурсів НБУВ 

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

18 травня Семінар-практикум «Наукове декларування в системі Google 
Scholar (Google  Академія)» 

м. Київ,  
пр. Голосіївський, 3, зал 
засідань, к. 344,  
тел.: 524-95-01 

19 травня Круглий стіл «Право інтелектуальної власності в бібліотечно-
інформаційній сфері» 

м. Київ,  
пр. Голосіївський, 3, зал 
засідань, к. 344,  
тел.: 524-23-14 

Квітень-
травень 

Книжкова виставка «Стародруковані видання як ілюстрація 
розвитку історичної науки» 

м. Київ,  
вул. Володимирська, 62, 
тел.: 288-13-85 

15 травня - 
30 червня 

 Книжкова виставка «Видавництва України: 95 років від часу 
заснування видавництва НАН України «Наукова думка» 
 

 

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

18 травня - 
18 червня 

 

Книжкова виставка «Микола Володимирович Геппенер (1901–
1971): До 100-літнього ювілею відділу рукописів Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського» 

м. Київ,  
вул. Володимирська, 62, 
тел.: 288-14-18 

20 квітня – 
25 травня 

Електронна виставка «Авторське право та бібліотеки» Портал НБУВ – 
www.nbuv.gov.ua 

Інститут всесвітньої історії НАН України 

травень 
 

Презентація журналу «Проблеми всесвітньої історії» Національна бібліотека 
України імені В. І. 
Вернадського, 
м. Київ,  
пр. Голосіївський, 3 

17 травня  
10:30-11:50 

 

Лекція для слухачів Дипломатичної Академії України при  
Міністерстві закордонних справ України «Наукова основа 
дипломатичної роботи: проблеми і перспективи»  

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

18 травня  
16:00-18:00 

Лекція для слухачів Вищого військового університету 
українознавства при Міністерстві оборони України «Наука в 
сучасному світі: роль, функції, етичні принципи 
функціонування» 

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

Інститут української мови НАН України 

18 травня День відкритих дверей м. Київ, 
вул. М. Грушевського, 4, 
тел.: 8 044 279-18-85 
тел. / факс: 8 044 279-56-19 
e-mail: ukrmov@gmail.com 

травень Виставка наукових праць м. Київ, 
вул. М. Грушевського, 4, 
тел.: 8 044 279-18-85 
тел. / факс: 8 044 279-56-19 
e-mail: ukrmov@gmail.com 



Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України 

18 травня Наукові читання аспірантів та молодих науковців інституту. 
Лекція «А.П.Непокупний і романістика» 

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 
 

Український мовно-інформаційний фонд НАН України 

18-20 травня  Виставка наукових праць (монографій, словників, 
збірників та ін.) вчених Українського мовно-
інформаційного фонду НАН України  

м. Київ, 
пр. Голосіївський, 3, 
Національна бібліотека 
України імені 
В. І. Вернадського 
тел.: 525-81-65 

16 травня 
12:00 

Симпозіум «Словники України: паперові та електронні» м. Київ 
вул. Велика Васильківська, 
57/3, м «Олімпійська»,  
ТОВ «Знання» України, 
тел.: 525-86-75, 
(093) 864-55-04  

18 травня 
12:00 

Семінар «Міжнародний «Українсько-грузинсько-російсько-
англійсько-німецько-французький словник металургійних 
термінів» - співпраця без кордонів» 

м. Київ 
вул. Велика Васильківська, 
57/3, м «Олімпійська»,  
ТОВ «Знання» України, 
тел.: 525-86-75, 
(093) 864-55-04 

27 травня Київський міні-хакатон з прикладної лінгвістики м. Київ 
вул. Велика Васильківська, 
57/3, м «Олімпійська»,  
ТОВ «Знання» України, 
тел.: 525-86-75, 
(093) 864-55-04 
 

м.  Б і л а  Ц е р к в а 

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України 

18 травня  
 

Творчий конкурс серед учнів «В об’єктиві – квітуча 
«Олександрія» 

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

19 травня  Екскурсія «Екологічною стежкою» дендропарку для 
підвищення інтересу учнівської і студентської молоді та 
громадськості міста до проблем охорони навколишнього світу, 
покращення середовища існування людини, збагачення 
біорізноманіття рідного краю та популяризації 
природоохоронної діяльності парку 

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

20 травня  
 

Тематична екскурсії «Сучасний асортимент деревних рослин 
для озеленення» для студентів профільних факультетів 
Білоцерківського національного аграрного університету 
 
 
 

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



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

м.  Д н і п р о 

Придніпровський науковий центр НАН України і МОН України 

19 травня 
 

Урочисте святкування дня науки. 
Нагородження вчених 

Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської ОДА, 
тел.: (056)-770-87-42 
 

26-27 травня ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні 
науки та сучасні виклики» 

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

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

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

18 травня 
10:00 

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

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

18 травня 
13:00 

День відкритих дверей: екскурсії по наукових відділах та 
лабораторіях, відвідання музею інституту школярами середніх 
шкіл № 10 та № 23 м. Дніпро 

м. Дніпро,  
вул. Сімферопольська, 2 а, 
к. 220, тел.: 47-38-89 

18 травня 
11:00 

Лекція  «Видобуток руд і техногенний землетрус» Національний гірничий 
університет 
м. Дніпро,  
пр. Д. Яворницького, 19, 
корп. 1, ауд. 1-74 

18 травня 
14:30 

Лекція «Проведення виробок в умовах метано- і 
пиловибухової небезпеки» 

Національний гірничий 
університет 
м. Дніпро,  
пр. Д. Яворницького, 19, 
корп. 4, ауд. 4-10 

19 травня 
11:20 

Лекція «Вібросейсмозахист машин та споруд за допомогою 
еластомірних блоків» 

Дніпропетровський 
державний аграрний 
університет 
м. Дніпро, вул. С. Єфремова, 
25, ауд. 236 

19 травня 
14:30 

Лекція «Основні напрямки створення сучасних вибухових 
речовин» 

Національний гірничий 
університет 
м. Дніпро,  
пр. Д. Яворницького, 19, 
корп. 5, ауд. 46 
 



Інститут технічної механіки НАН України 

18 травня 
11:00 

Лекція «Контактні взаємодії і граничні стани оболонкових 
конструкцій при локальному навантаженні»  
 

Дніпропетровський 
національний університет ім. 
О. Гончара, 
м. Дніпро,  
пр. Д. Яворницького, 35,  
ауд. 12,  
тел.: 373-29-98,  
e-mail: hudramovich@i.ua  

18 травня 
9:30-10:50 

Лекція «Моделювання складних технічних систем» Дніпропетровський 
національний університет, 
м. Дніпро, 
ім. О. Гончара, 
вул. Казакова, 112,  
корп. 14, ауд. 409,  
тел.: 376-45-86,  
e-mail: 
Poshivalov.V.P@nas.gov.ua 

19 травня 
8:00 

Лекція «Методи штучного інтелекту в задачах керування 
складними технічними системами» 

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Український державний 
хіміко-технологічний 
університет»,  
м. Дніпро, 
вул. Наб. Перемоги, 40,  
механічний корпус, ауд. 607,  
тел.: 375-68-22, 
e-mail: skh@ukr.net 

24 травня 
12:50 

Лекція «Ресурси ближнього космосу та їх використання» Державний вищий 
навчальний заклад 
«Український державний 
хіміко-технологічний 
університет»,  
вул. Наб. Перемоги, 40,  
механічний корпус,  
ауд. 607,  
тел. (056) 372-06-58,  
e-mail: alpatov.a.p@nas.gov.ua 

Інститут органічної хімії НАН України 

5-7 червня. ХV Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з 
актуальних питань хімії  

м. Дніпро, 
пр. Гагаріна, 72 
хімічний факультет 
Дніпро-петровського 
національного університету 
імені О.Гончара 

Інститут фізики гірничих процесів НАН України 

18 травня 
10:00 

Конференція молодих вчених «Сучасна фізика гірничих 
процесів» 

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

19 травня 
11:00 

Лекція «Електрофізичні властивості вугільної речовини і 
дегазація вугільних пластів» 

м. Дніпро, 
пр. Д. Яворницького, 19, 
тел.: (056) 242-32-85 
 
 



м.  К р и в и й  Р і г 

Криворізький ботанічномий сад НАН України 
травень Екскурсійна програма для широкого кола громадськості. Мета 

– підвищення інтересу учнівської і студентської молоді та 
громадськості міста до проблем охорони навколишнього світу, 
покращення середовища існування людини, збагачення 
біорізноманіття рідного краю та популяризації 
природоохоронної діяльності установи 
 

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

18 травня  Розширене засідання вченої ради з участю молодих науковців, 
інженерних працівників та аспірантів з представленням 
наукових доповідей: 
– «Видоспецифічні зміни кутикулярних ліпідів та процеси 
пероксидації у листках деревних рослин за промислового 
забруднення» 
– «Структура та созологічна цінність рослинності схилових 
ландшафтів причорноморської частини басейну річки 
Інгулець» 
 

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

19 травня  Презентація широким верствам населення нової експозиції 
«Сад півоній»  

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

Д о н е ц ь к а  о б л а с т ь 

смт  О л е к с а н д р і в к а 

Інститут економіки промисловості НАН України 

18 травня 
14:00 

Сучасні концепції економічної науки та їх роль в розвитку 
України. Урок для учнів 10-11 класів 

смт Олександрівка,  
вул. Комсомольська, 15 
тел.: (06269)2-12-74 
Олександрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Олександрівської 
районної ради Донецької 
області  
 

м.  П о к р о в с ь к 

Інститут економіки промисловості НАН України 
19 травня 

10:00 
Доповідь «Моделювання розвитку людського капіталу»  
на ІХ регіональній науково-практичній конференції школярів, 
студентів та молодих учених «Дні науки в КІІ – 2017» 
 
 

м. Покровськ, 
пл. Шибанкова, 2,  
тел.: (06239) 2-17-82 
Індустріальний інститут 
ДВНЗ «Донецький 
національний технічний 
університет» 
 
 
 
 
 
 



З а к а р п а т с ь к  а   о б л а с т ь 
м.  У ж г о р о д 

Інститут електронної фізики НАН України 

18 травня 
15:00 

Відкриття Фестивалю науки. Вітання учасників та гостей 
фестивалю 

м. Ужгород, 
вул. Університетська, 21, 
к.318 
тел.: 64-38-76 

18 травня 
15:45 

Що таке плазма і плазмова електроніка? м. Ужгород, 
вул. Університетська, 21, 
к.318 
тел.: 64-38-76 

18 травня 
16:15 

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

19 травня 
15:00 

День відкритих дверей для учнів середніх шкіл, ліцеїв та 
гімназій, відвідання лабораторій інституту 

м. Ужгород, 
вул. Університетська, 21,  
к. 204, 206, 323, 327 
тел.: 64-38-76 

19 травня 
16:00 

Нанофізика і нанотехнології: відкриття та дослідження в 
інституті 

м. Ужгород, 
вул. Університетська, 21, 
к.318 
тел.: 64-38-76 

19 травня 
16:30 

Вивчення глибинних властивостей біологічних молекул за 
допомогою повільних електронів 

м. Ужгород, 
вул. Університетська, 21, 
к.318 
тел.: 64-38-76 

20 травня 
10:00 

Екскурсія співробітників та гостей інституту в мікротронну 
лабораторію 

м. Ужгород, 
вул. Тімірязєва, 25,  
тел.: 64-38-76 

20 травня 
12:00 

Великий адронний колайдер – потужний інструмент для 
розкриття тайн мікросвіту 

м. Ужгород, 
вул. Університетська, 21, 
к.318 
тел.: 64-38-76 

20 травня 
12:30 

Про підсумки проведення Фестивалю науки м. Ужгород, 
вул. Університетська, 21, 
к.318 
тел.: 64-38-76 
 

Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і   

гуманітарних досліджень НАН України 
18-19 травня 
09:00-17:00 

Виставка наукових публікацій Центру з часу його створення у 
1996 р 

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

19 травня 
12:00-13:00 

Презентація завершених у 2016 році наукових розробок 
центру: «Перспективи економічного розвитку територіальних 
громад Закарпаття в умовах децентралізації влади» та 
«Потенціал розвитку територіальних громад регіону в 
контексті адміністративно-територіальної реформи» 
 
 

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



Л ь в і в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Л ь в і в 

Західний науковий центр НАН України і МОН України 

15-20 травня Наукові читання з питань регіоналістики, присвячені пам’яті 
академіка НАН України М.І. Долішнього 

м. Львів,  
вул. Козельницька, 4 

травень 
 

ІІІ Міжнародна наукова конференція «Українсько-польські 
відносини в контексті суспільно-політичних і етнокультурних 
процесів в Центрально-Східній Європі (ХХ – початку ХХІ 
століття)» 

м. Львів,  
вул. Козельницька, 4, 
Інститут українознавства  
ім. І. Крип’якевича  
НАН України 

17-24 травня Науково-практична конференція 
учнів Львівської обласної Малої академії наук 

м. Львів,  
вул. Матейка, 4,  
Львівський будинок вчених,  
вул. Листопадового чину, 6 
тел.: (032) 297-07-74 

14 травня VII Міжнародний конкурс школярів «Від кристалів-гігантів до 
нанокристалів» 

м. Львів, 
вул. Університетська, 1, 
Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка 

18 травня Заходи з нагоди вшанування творчості західноукраїнського 
пророка М. Шашкевича та 180-річниці з дня виходу в світ 
альманаху Маркіяна Шашкевича «Русалка Дністровая» 

м. Золочів 
Львівської обл. 

19 травня, 
15:00 

Урочисте засідання представників наукової громадськості 
західного регіону України з нагоди Дня науки 

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

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

18 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 
 

23-25 травня 
 

Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 
2016» 

м. Львів, вул. Наукова, 3-б, 
тел.: (032) 258-51-49,  
050-0843870 

Інститут фізики конденсованих систем НАН України 

18 травня 
15:00 

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

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

18 травня 
17:30 

Демонстрація науково-популярних   фільмів про життя та  
творчість видатних вчених 

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

19 травня 
15:00-18:00 

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

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

18-20 травня 
 

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

м. Львів,  
вул. Свєнціцького,1 
 



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 

18 травня 
10:00-18:00 

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

19 травня 
17:00 

Обговорення книжкових новинок із сучасної української 
літератури 

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

30 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,  
вул. Університетська, 1 

8‒10 червня  
 

Всеукраїнська наукова конференція «Дивлячись на той 
гірський світ…» : літературознавчі виміри. ІІІ франкознавчий 
пленер» 

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

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

травень 
 

Вчена рада приурочена до Всеукраїнського фестивалю науки 
 

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

травень  
 

Виставка монографій науковців ФМІ за 2012-2017 роки 
 

м. Львів, вул. Наукова, 5, 
бібліотека 

15 травня  
15:00-17:00 
 
 

День відкритих дверей  
 
 
 

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

18-20 травня  Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  
вул. Боженка, 11, 
поверх 1, хол 

квітень - 
вересень  
 

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

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

червень-
вересень 

Виставка готових до впровадження розробок ФМІ 
 

м. Львів, вул. Наукова, 5 
 

Інститут народознавства НАН України 

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

19 травня День відкритих дверей, зустрічі з провідними вченими 
інституту  

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

20 травня Відкриття частини постійної експозиції «Календарна 
обрядовість українців» 

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



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

м.  М и к о л а ї в 

Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України 

18 −20 
травня 

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

м. Миколаїв,  
пр. Жовтневий, 43-а, 
кафедра «ІПТ» НУК ім. адм. 
Макарова 
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 
тел.: 0(512) 39-73-57 

18 −20 
травня 

Науково-популярні лекції на тему «Історія розвитку 
високовольтної техніки» 
 

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

16-17  
травня 

 Проведення конкурсу наукових робіт молодих вчених і 
спеціалістів 

м. Миколаїв,  
пр. Жовтневий, 43-а, 
тел.: 0(512) 22-41-13, 

18 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 

20 травня День відкритих дверей в інституті, проведення ознайомчих 
екскурсій для учнів загальноосвітніх закладів, профтехучилищ 

м. Миколаїв,  
пр. Жовтневий, 43-а, 
тел.: 0(512) 22-41-13, 

Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія» 

18 травня 
10:00 

Круглий стіл «Перспективи наукових досліджень античного 
періоду в Нижньому Побужжі» 

с. Парутине, 
наукова бібліотека НІАЗ 
«Ольвія», 
 тел.: (0515) 492-453 

20 травня 
10:00 

Екскурсія територією заповідника « Рослинний світ степної 
України». Збирання зразків рідкісних трав. 

с. Парутине, 
Античне городище Ольвії, 
територія заповідника, 
 тел.: (0515) 492-453 

О д е с ь к а  о б л а с т ь 

м.  О д е с а 

Одеський археологічний музей НАН України 

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

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



19 травня Тематичні екскурсії та лекції для студентів вузів та учнів шкіл 
м. Одеса 
 

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

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

18 травня Спільна Вчена Рада з співробітниками ОНМУ: 
«Сучасні напрями наукових досліджень в морської галузі» 

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

19 травня Розширене засідання комітетів Асоціації «Укрпорт»  щодо 
подальшого розвитку галузі 

Асоціація «Укрпорт» 
048-725-40-25 

19 травня 
08:15 

Відкрита лекція «Роль науки у розбудові земельних відносин в 
Україні» 

Одеський державний 
аграрний університет,  
м. Одеса,   
вул. Пантелеймонівська, 13, 
тел.: 048-784-57-28 

19 травня 
11:20 

 

Відкрита лекція «Академічна наука як основне джерело  
«розумного забезпечення» інноваційної діяльності 
національних промислових підприємств» 

Одеська національна 
академія харчових 
технологій,   
м. Одеса,  вул. Канатна, 112, 
тел.: 048-725-32-84,  
712-41-40 

19 травня 
14:00 

Відкрита лекція «Актуальні проблеми розвитку науки вищої 
школи» 

Одеський державний 
аграрний університет,  
м. Одеса,   
вул. Пантелеймонівська, 13, 
тел.: 048-784-57-25 

Інститут морської біології 

18 травня 
10:00 

 

Наукова доповідь: «Тенденції змін водної екосистеми 
Дністровського лиману» 
 

м. Одеса,  
вул. Пушкінська, 37, 
тел..: 048 725 09 18 

18 травня 
10:30 

 

Презентація монографії: «Определитель олигохет Черного 
моря и прилегающих солоноватых водоемов» 
 

м. Одеса,  
вул. Пушкінська, 37, 
тел..: 048 725 09 18 

18 травня 
11:00 

 

Презентація монографії: «Одеський морській регіон: біологія, 
екологія»  
 

м. Одеса,  
вул. Пушкінська, 37, 
тел..: 048 725 09 18 

18 травня 
11:30 

 
 

Презентація монографії: «Экологические закономерности 
распределения морской прибрежной ихтиофауны 
(Черноморско-Азовский бассейн)»  
 

м. Одеса,  
вул. Пушкінська, 37, 
тел..: 048 725 09 18 
 

Радіоастрономічний інститут НАН України 

19 травня 
 

Відкрите засідання Астрономічної секції, огляд досягнень 
сучасної астрономії (лабораторія УРАН – 4) 
 

с. Маяки, Біляївський р-н 
 

П о л т а в с ь к а  о б л а с т ь 

Інститут народознавства НАН України (Відділення керамології) 

18-20 травня Урочисте засідання Вченої ради на тему: «Проблеми та 
здобутки української археологічної керамології» 

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



18-20 травня Виставка публікацій учених Відділення керамології 
«Керамологічні здобутки за 2016 рік» 

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

18-20 травня Проведення лекцій в рамках Днів науки в загальноосвітніх 
школах на тему «Персоналії сучасної української 
керамолігічної науки» 

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

18-20 травня Проведення другого етапу Національного молодіжного 
конкурсу керамологічних наукових праць «NIKKA» 

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

20 травня Презентація монографій, що виходять у видавництві 
«Українське Народознавство»: 
• Тетяна Краснова. «Дослідження, реставрація і зберігання 
музейної кераміки»; 

• Олег Белько.    «Діяльність органів земського 
самоврядування з розвитку і популяризації гончарного 
промислу Полтавщини (1876–1919)»; 

• Оксана Коваленко. «Гончарство Полтави ХVIIIстоліття»  

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

24-26 травня Національний науковий реставраційно-керамологічний 
симпозіум «Актуальні проблеми збереження гончарної 
спадщини України (консервація, реставрація, експонування)» 

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 

м.  Х а р к і в 

Північно-Східний науковий центр НАН і МОН України 

18-19 травня  Проведення урочистих засідань вчених рад інститутів НАН 
України з нагоди Дня науки 

Інститути НАН України, 
тел.: (057) 706-30-49 

19 травня 
14:00 

Спільне засідання Ради ПСНЦ НАН і МОН України , Ради 
ректорів Харківського вузівського центру, Харківського 
університетського консорціуму та Департаменту науки і 
освіти Харківської облдержадміністрації з нагоди Дня науки 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 
тел.: (057) 706-30-49 

18-20 травня  Проведення екскурсій для школярів до наукових відділів та 
лабораторій установ НАН України, читання лекцій провідних 
вчених з сучасних проблем науки 

Інститути НАН України, 
тел.: (057) 706-30-49 

18-20 травня 
2017 р. 

Проведення екскурсій для школярів: Харківський планетарій, 
Музей природи, Музей анатомії, Ландау-центр 

тел.: (057) 706-30-49 

18-20 травня 
10:00-15:00 

Виставка плакатної графіки «Видатні харківські вчені очима 
молодих дизайнерів» 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 
тел.: (057) 706-30-49 

18 травня 
19:00-21:00 

Засідання наукового лекторію «15 х 4» м. Харків, пр. Науки, 60, 
НТК «Інститут 
монокристалів» НАНУ, 
тел.: (057) 341-04-93 

19 травня  Проведення захисту проектів учасників конкурсу 
студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив» 

ХНУ ім. В.Н . Каразіна, 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 
ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, 
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 
тел.: (057) 706-30-49 
 



20 травня 
12:00-16:00 

Проведення «наукового пікніка» Сад ім. Т.Г.Шевченка,  
м. Харків,  
тел.: (057) 706-30-42 
 

20 травня 
10:00-15:00 

Проведення наукового квесту «Пошуки скарбів науки» між 
командами молодих науковців наукових установ та вузів міста 
 

тел.: (057) 706-30-49 

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

17 травня 
 

Розміщення на інтернет-сторінці Фізико-технічного інституту 
низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України 
(http://www.ilt.kharkov.ua) інформації про найбільш вагомі 
наукові результати, отримані науковцями інституту в 2016 
році 

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

18-19 травня 
10:00-16:00 

Дні відкритих дверей «Фізика низьких температур та сучасний 
світ» 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 
11:00 

Урочисте засідання Вченої ради ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН 
України, присвячене Дню науки  

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

16-26 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 

17 травня Засідання Загальноінститутського фізичного семінару 
«Квантові та розмірні ефекти  у тепловому розширенні та 
сорбційних властивостях  наноструктур» 
 

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

15-26 травня 
10:00-14:00 

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

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

18 травня Науково-популярна лекція «Цікаві проблеми геометрії та 
топології» для школярів в рамках МАН України (Харківське 
територіальне відділення) 
 

м. Харків, 
пр. Науки, 47, 
КЗ ХЦДЕД «Будинок 
учителя», вул. Скрипника, 14 
тел.: 340-04-68 

18 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 

19 травня Науково-популярна та профорієнтаційна лекція «Актуальні 
напрямки сучасної геометрії» для студентів перших курсів 
факультету математики та інформатики ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

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

15 травня - 
02 червня 

 

VIII Міжнародна наукова конференція професіоналів та 
молодих вчених «Фізика низьких температур». Участь у 
Конференції візьмуть близько 100 науковців з України та  
інших країн 
 

м. Харків, пр. Науки, 47, 
тел.: 340-04-68 
http://www.ilt.kharkov.ua/kmu
2017 

Радіоастрономічний інститут НАН України 

16-17 травня 
 
 

Дні відкритих дверей на Радіоастрономічній обсерваторії імені 
С.Я. Брауде РІ НАН України (оглядові екскурсії, демонстрація 
наукового обладнання) 

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



17 травня 
 
 
 

Розширене засідання Вченої ради РІ НАНУ. Наукові доповіді 
«Пошук пульсарів і джерел транзієнтного випромінювання», 
«Радіолокатори з синтезованою апертурою для дистанційного 
зондування», «Спектроскопія космічна та земна» 

м. Харків, 
місце проведення буде 
уточнюватися, 
тел.:  (057) 315 20 92 

19 травня 
 
 
 
 
 

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

м. Харків, 
вул. Мистецтв, 4, 
актовий зал,  
вул. Акад. Проскури, 12, 
актовий зал, 
тел.: (057) 315 20 92 

19 травня 
 
 
 

День відкритих дверей для студентів харківських навчальних 
закладів (екскурсії по лабораторіях інституту, науково-
популярні лекції, демонстрація наукового обладнання) 

м. Харків, 
вул. Мистецтв, 4, 
вул. Акад. Проскури, 12, 
тел.: (057) 315 20 92 

19-20 травня 
 
 
 

Екскурсії для учнів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій м. 
Харкова на Радіоастрономічну обсерваторію імені С.Я. 
Брауде. Демонстрація науково-популярного фільму про 
дослідження інституту 

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

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

18-20 травня  
10:00 

Щорічна конференція молодих вчених «Холод у біології та 
медицині» 

м. Харків 
вул. Переяславська, 23, 
тел.: (057)373-41-43 
e-mail:cryo@online.kharkov.ua 

18-20 травня  Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  
вул. Боженка, 11, 
поверх 1, хол 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України 

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

ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  
м. Харків, 
пров. Інженерний, 1-а, 
тел.: 057-702-10-49  

19 травня Круглий стіл «Стратегія розвитку науки в Україні»  ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  
м. Харків,  
пров. Інженерний, 1-а, 
тел.: 057-702-10-49  

20 травня  Проблемна лекція «Діагностика та прогнозування розвитку 
бізнес-структур»  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  
м. Харків, пр. Леніна, 9-а, 
тел.: 057-702-10-49  

Інститут технічних проблем магнетизму НАН України 

18 травня 
14:00 

Популярна лекція «Магнітне поле в вашій оселі. Умови 
безпечного проживання» 

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

19 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 
 



19 травня 
11:00 

Науковий семінар на тему: «Застосування сучасних 
комп’ютерних середовищ програмування та моделювання для 
вирішення науково-технічних задач» для учнів старших класів 
середніх шкіл м. Харкова 

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

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного 

18 травня 
14:00-15:00 

Екскурсія для школярів школи-інтернату «Обдарованість» до 
лабораторій інституту, відвідання виставки інституту 

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

18 травня 
15:00-16:00 

Лекція «Актуальні наукові проблеми розвитку енергетичної 
галузі» для старших школярів школи-інтернату 
«Обдарованість» 

м. Харків,  
вул. Пожарського, 2/10, 
тел.: 057 349-47-96 

19 травня 
15:00-16:00 

Лекція для студентів економічних спеціальностей з НТУ 
«ХПІ» на тему «Шляхи та сучасні інструментарії 
комерціалізації  інноваційних розробок» 

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

19 травня 
16:00-17:00 

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

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

20 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, 
НТУ «ХПІ», 
Ректорський корпус, ауд. 35  
 

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» 

18  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 

18 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 

18  травня, 
10:00-12:00 

Дні відкритих дверей ІРЕ ім. О.Я.Усикова НАН України (для 
студентів, учнів шкіл).  
Екскурсія по виставковому залу наукових досягнень 
інституту, знайомство з роботою наукових відділів, з об’єктом 
Національного надбання України «Кріомагнітний 
радіоспектроскопічний комплекс міліметрового діапазону 
довжин хвиль» 

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

18 травня Науково-популярна лекція «Різновиди форм життя та способи 
їх класифікації» 

м. Харків,  
вул. Акад. Проскури, 12 

18 травня Науково-популярна лекція «Квантова інформатика і квантові 
комп’ютери» 

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна 

18 травня Науково-популярна лекція «Неравенства Белла в квантовой 
механике, или «Бог не играет в кости?» 

Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна 



18 травня Науково-популярна лекція "Механізми виникнення 
спонтанних точкових мутацій: відкриття чи…»  

Харків, 
 вул. Гіршмана, 9/27,  
клуб «Шостий кут», Вільний 
університет Майдан 
Моніторинг 

18 травня Науково-популярна лекція «Високочастотні метаматеріали: 
моделювання та експеримент» 

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

18 травня Науково-популярна лекція «Основні тенденції розвитку 
твердотільних лазерів» 

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

18 травня Науково-популярна лекція «Комп’ютерне моделювання у 
сучасних наукових дослідженях» 

Харківський національний 
технічний університет 
радіоелектроніки 

18 травня Науково-популярна лекція «Мікрохвильові властивості нових 
незвичайних надпровідників» 

Національний технічний 
університет «ХПІ» Харків,  
вул.Фрунзе, 21 

Інститут іоносфери НАН і МОН України 

18 травня  
 

 

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

м. Харків,  
вул. Кирпичова, 16, 
тел.: 057-707-65-27 

19 травня  
 
 

 

Екскурсія до Іоносферної обсерваторії для випускників 
Харківського радіотехнічного технікуму та Харківського 
гідрометеорологічного технікуму та учнів старших класів 
середніх шкіл 

м. Харків,  
вул. Кирпичова, 16, 
тел.: 057-707-65-27 

19 травня 
 
 
 

Засідання секції № 17 «Навколоземний космічний простір. 
Радіофізика та іоносфера»  XXV Міжнародної науково-
практичної конференції: Інформаційні технології: наука, 
техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2017) 
 
 

м. Харків,  
вул. Кирпичова, 16, 
тел.: 057-707-65-27 

Х е р с о н с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Х е р с о н 

Херсонська гідробіологічна станція НАН України 

18 травня День відкритих дверей 
 

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

19-20 травня Наукові читання м. Херсон, 
вул. М.Фортус, 87, 
тел.: 0552 27-03-35 
 

Х м е л ь н и ц ь к а  о б л а с т ь 

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

Інститут економіки промисловості НАН України 

11-19 травня  Х Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, 
пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в 
ХХІ столітті» 

вул. Огієнка, 61 
м. Кам’янець-Подільський, 
 тел.: (044) 200-55-71 



Ч е р к а с ь к а  о б л а с т ь 

м.  У м а н ь 

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України 

19 травня 
 
 

Урочисті збори колективу НДП «Софіївка» НАН України м. Умань,  
вул. Київська, 12-а 

19 травня 
 
 

Науковий семінар «Автохтонні та інтродуковані 
рослини» 
 

м. Умань,  
вул. Київська, 12-а 

Ч е р н і в е ц ь к а  о б л а с т ь 

м.  Ч е р н і в ц і 
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України 

(Чернівецьке відділення) 
18 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 «Накопичувачі 
електричної енергії» для школярів Чернівецького ліцею № 2  

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

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

м.  Ч е р н і г і в 

Інститут проблем математичних машин та систем НАН України 

20 травня 
14:00 

Наукова доповідь для аспірантів спеціальностей 
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 
«Методологія, організація та технологія наукових 
досліджень» 

Чернігівський національний 
технологічний університет, 
м. Чернігів,  
вул. Шевченка, 95, 
тел.: 046-295-20-88 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Установи Міністерства освіти і науки України 

 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
Дата 

проведення 
Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 
11 травня Х Міжнародна науково-практична конференція «Дні 

науки історичного факультету 2017» 
Історичний факультет,           
вул. Володимирська, 60 
тел.: 234-09-71 

16-18 травня 
9:00 

 

IV Міжнародної науково-технічної конференції 
«Обчислювальний інтелект (проблеми, результати, 
перспективи)» (ComInt) 

Інститут післядипломної освіти,  
вул. Васильківська, 36, актовий зал 
тел.: 481-44-67, 481-44-07 

16 травня Лекторій «Далекий і близький Всесвіт» Астрономічна обсерваторія,               
вул. Обсерваторна, 3, 
тел.: 486-26-91 

17 травня 
 

Майстер-клас «Підготовка  наукової публікації для 
високорейтингових  журналів» 
 

Хімічний факультет, 
вул. Льва Толстого, 12 
тел.: 239-36-39 

17 травня Науково-практичний круглий стіл «Проблеми та 
перспективи розвитку наукових парків України» 

вул. Володимирська, 60, ауд. 355,  
зал засідань Вченої ради, 
тел.: 239 34 74 

17-19 травня 
 

XVIII міжнародна конференція студентів, аспірантів 
«Сучасні проблеми хімії» 

Хімічний ,  
вул. Льва Толстого, 12 
тел.: 239-36-39, (066) 791-09-21 

18 травня 
14:00 

Цикл дискусійних клубів  «Наука і життя» «Еволюція 
на рівні макромолекул» 
 

ННЦ «Інститут біології та 
медицини», пр. Академіка 
Глушкова, 2, ауд.212 
тел.: 521-33-74, 522-08-28 

18 травня 
15:00 

Цикл майстер-класів «Білки-потенційні мішені 
біотехнологічної розробки», «Методи 
хроматографічного розділення білків і пептидів»  

Н ННЦ «Інститут біології та 
медицини», пр. Академіка 
Глушкова, 2, ауд.212 
тел.: 521-33-74, 522-08-28 

18-20 травня Виставка наукових праць співробітників географічного 
факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
 

Географічний факультет,  
пр. Акад. Глушкова, 2-а, 
бібліотека факультету 
тел.: 521-32-78 

18 травня Наукова доповідь «Досягнення університетської 
географічної науки в Україні» 

Географічний факультет,  
пр. Акад. Глушкова, 2-а,  к.506 
тел.: 521-32-29, 521-32-78 

18 травня  
14:00 

Інтерактивний захід з нагоди Дня науки «Математика 
та її втілення у фінансах, страхуванні, IT та стартапах» 
 

Механіко-математичний факультет,  
пр. Акад. Глушкова, 4-е 
те.: 521-33-46 

18 травня 
14:30 

Урочисті наукові збори на факультеті радіофізики, 
електроніки та комп’ютерних систем 

Факультет радіофізики, електроніки 
та комп’ютерних систем,  
пр. Акад. Глушкова 4-г,  
тел.: (093) 6382668 

18 травня Наукова конференція молодих вчених «Наука XXI 
сторіччя: сучасні проблеми фізики. Science of XXI: 
modern problems of physics (SXXI: MPP)» 

Фізичний факультет,  
пр. Акад. Глушкова 4, 
тел.: 526-45-67, 526-14-78       
                            



18 травня Семінар «Можливості платформи Web of Science для 
якісних наукових досліджень та навчання. (Web of 
Science Core Collection, Journal Citation Report, 
EndNote, ResearcherID)» 

Хімічний факультет,  
вул. Льва Толстого,12 
тел.: 239-36-39, (066) 7910921 

18-19 травня 
14:30-18:00 

Цикл лекцій «Новітні наукові розробки ІВТ» Факультет радіофізики, електроніки 
та комп’ютерних систем,  
пр. Акад. Глушкова, 4-г,  
тел.: 521-35-66,  (050) 684-52-92 

18-19 травня Міжнародний форум «Кризовість комунікацій: 
комунікаційно-контентна безпека в умовах гібридно-
месіанських агресій путінської Росії» 
 

Військовий інститут Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка, 
 вул. Ломоносова, 81, ауд. 315 
тел.: (050)332-66-77; (098)711-01-52 
lika_dilay@ukr. net 

18 травня 
11:00 

 

Круглий стіл «Філософська наука та освіта в 
Київському університеті: історія та сучасні виклики» 

Філософський факультет, 
вул. Володимирська, 60, 
головний корпус, ауд. 330  
тел.: 239-32-81                   

18-19 травня 
9:00-18:00 

III Міжнародна конференція з історії арабської 
літератури (3rd International Conference on the History of 
Arabic Literature) 

Інститут філології,  
бул. Т.Шевченка,14  
тел.: 239-31-83, 239-32-29 

18 травня III Науково-практичний круглий стіл «Іноземні 
інвестиції та економічний розвиток країн» 

Інститут міжнародних відносин,  
вул. Мельникова, 36/1  
тел.: 481-44-14 

18 травня 
10:00-16:00 

Воркшоп запрошеного викладача – професора Лотара 
Шаттенбурга (професор  Фрайбурзького університету 
з клінічної психології; провідний психолог 
психосоматичної клініки у Нойштадті (Німеччина), 
дослідник. Автор понад 90 робіт з проблеми стресових 
станів та ін.). Презентація результатів наукових 
досліджень. 

Факультет психології, 
пр. Акад. Глушкова, 2-а, ауд. 208 
тел.: 521-35-38, 521-35-09 

18 травня Проведення Інформаційного Дня Асоціації 
європейського співробітництва в галузі науки та 
технологій в Україні (COST Info Day in Kyiv) 

Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, 
конференц-зал університету, вул. 
Володимирська, 60, ауд.329  

19 травня 
14:00 

Цикл дискусійних клубів  «Наука і життя»                                                          
«Клітинне ядро - що змінилось за останні 10 років» 

ННЦ «Інститут біології та 
медицини» Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка,  
пр. Акад. Глушкова, 2, ауд.212 
тел.: 521-33-74, 522-08-28 

19 травня 
15:00 

Цикл майстер-класів «Білки-потенційні мішені 
біотехнологічної розробки», «Методи 
електрофоретичного аналізу білків і пептидів» 

ННЦ «Інститут біології та 
медицини»,  
пр. Акад. Глушкова, 2, ауд.212 
тел.: 521-33-74, 522-08-28 

19 травня Круглий стіл «Сучасні проблеми розвитку географії». 
Круглий стіл «Сучасні проблеми розвитку суспільної  
географії» 

Географічний факультет,  
пр. Акад. Глушкова, 2-а,  к.312 
тел.: 521-33-72 (044) 521-32-78 

19-21 травня 
16:00 

 

Хакатон за напрямом Data Science + Machine Learning + 
Artificial Intelligence 

Факультет комп’ютерних наук та 
кібернетики,  
пр. Акад. Глушкова, 4-г, ауд.01, 
к. 25, читальний зал  
тел.: 259-05-34        
         



19 травня  
14:00 

Профорієнтаційний захід з нагоди Днів науки «Безпека 
експлуатації АЕС: науково-технічні  проблеми» 
 

Механіко-математичний факультет,  
пр. Акад. Глушкова, 4-е 
тел.: 521-33-46 

19 травня 
14:30 

Екскурсія по науково-дослідних лабораторіях 
факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних 
систем 

Факультет радіофізики, електроніки 
та комп’ютерних систем,  
пр. Акад. Глушкова 4-г, 
тел.: (093) 6382668 

19 травня Наукова   конференція  «Фізична електроніка в 
Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка: 80 років» 

Факультет радіофізики, електроніки 
та комп’ютерних систем,  
пр. Акад. Глушкова 4-г, 
тел.: 526-05-62 

19 травня Святкування дня фізика на фізичному факультеті Фізичний факультет,  
пр. Акад. Глушкова, 4, 
тел.: 526-45-67 

19 травня 
15:00 

 

Науковий семінар на тему «Проектно-орієнтована 
модель інноваційного розвитку в системі наука – бізнес 
– держава» 

Факультет інформаційних 
технологій, 
вул. Ванди Василевської, 24, 
ауд.310, 
тел.: 481-44-07 

19 травня 
12:00 

 

Круглий стіл «Антична філософія любові», презентація 
книги В.Е. Туренка «Антична філософія любові» 

Філософський факультет,  
вул. Володимирська, 60,            
головний навчальний корпус  
тел.: 239-32-81  

19 травня IV Міжнародний науково-практичний семінар  
«Текст і образ: особливості взаємодії між наративом 
та візуальністю» 

Історичний факультет,  
кафедра історії мистецтв 
історичного факультету,     
вул. Володимирська, 60 
тел.: 234-09-71  

19 травня Міжнародна науково-практична конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання 
державотворення України» 

Юридичний факультет,  
вул. Володимирська, 60 
тел.: 239-34-72 

19 травня  
14:00 

Турнір «Що? Де? Коли?» на тему соціальних 
комунікацій 

Інститут журналістики,  
вул. Мельникова, 36/1, ЗУС 
тел.: 481-44-45 

19 травня 
14:30-16:00 

Засідання студентського Клубу розвитку на тему                 
«Використання науково-обгрунтованих методів арт-
терапії в роботі з ПТСР у внутрішньо переміщених осіб 
– дітей та дорослих» 

Факультет психології, 
пр. Акад. Глушкова, 2-а, ауд. 208 
тел.: 521-35-38 

19 травня 
16:00-17:30 

Студентська наукова платформа «Зелені офіси в 
університетах Європи» 

Факультет психології, кафедра 
соціальної реабілітації та соціальної 
педагогіки,  
пр. Акад. Глушкова, 2-а, ауд. 412 
тел.: 521-35-38 

20 травня 
10:00 

Цикл дискусійних клубів  «Наука і життя» «Мозок- 
погляд із сьогодення» 

ННЦ «Інститут біології та 
медицини», пр. Акад. Глушкова, 2, 
ауд. 212 
тел.: 521-33-74, 522-08-28 

20 травня 
11:00 

Цикл майстер-класів «Білки-потенційні мішені 
біотехнологічної розробки» «Методи імунохімічного  
аналізу наявності в біологічних об'єктах цільових білків 
і пептидів» 

ННЦ «Інститут біології та 
медицини»,  
пр. Акад. Глушкова, 2, ауд. 212 
тел.: 521-33-74, 522-08-28 

23-26 травня Міжнародна конференція «Астрономія та фізика 
космосу в Київському університеті» 

Астрономічна обсерваторія,               
вул. Обсерваторна, 3 
тел.: 486-25-20 



24-26 травня Міжнародна конференція «Моделювання та 
дослідження стійкості динамічних систем»  (DSMSI-
2017)  

Інститут післядипломної освіти,               
вул. Васильківська, 36, 
тел.: 258-89-84  

24-26 травня 
9:00 

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
молодих вчених «Теоретичні та прикладні аспекти 
застосування інформаційних технологій в галузі 
природничих наук» 

Інститут післядипломної освіти,  
вул. Васильківська, 36,                   
актовий зал 
тел.: 481-44-67, 481-44-07 

24-26 травня ІV Міжнародна науково-практична конференція 
«Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові 
можливості» 

Економічний факультет, кафедра 
статистики та демографії,  
вул. Васильківська, 90-а, 
тел.: 521-35-05 

25-26 травня 
10:00-14:00 

 

ХІV Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні 
зміни і соціальна напруженість»  

Факультет соціології,   
пр. Акад. Глушкова, 4-д, к. 01,504,  
тел.: 259-01-52, (067) 317-23-33 

25 травня Міжнародна науково-практична конференція «Вплив 
Реформації на державотворення та економічний 
розвиток:  уроки для України» 

Інститут міжнародних відносин,             
вул. Мельникова, 36/1, 
тел.: 481-44-14 

1-2 червня Міжнародна наукова конференція «Революція, 
державність, нація: Україна на шляху самоствердження 
(1917– 1921 рр.)» 

Історичний факультет,  
вул. Володимирська, 60                                         
тел.: 234-09-71 

 
 

 
Національний  технічний  університет  України  

«Київський  політехнічний  інститут» 
 

Дата і час 
проведення 

Захід Місце проведення 

16-18 травня ХІ науково-технічна конференція студентів та аспірантів 
радіотехнічного факультету  
«Радіоелектроніка в ХХІ столітті» 
 

м. Київ, 
пр. Перемоги, 37, корп. 17 
тел.: 204-90-38 
e-mail:ovsianyk@ukr.net 

18-19 травня Молодіжний симпозіум Міжнародного електрохімічного 
товариства (МЕТ)  International Society of Electrochemistry (ISE) 

м. Київ, 
пр.  Перемоги, 37, корп. 4 
тел.:204-82-06, 097-215-7977 
e-mail: o_lin@xtf.kpi.ua 

18-19 травня VII Міжнародна  науково-практична конференція «Правове 
регулювання суспільних відносин в умовах демократизації  
Української держави 

м. Київ, 
пр. Перемоги, 37, корп. 7 
тел.: 204-91-61 (60) 
e-mail: kaf_gap.kpi@mail.ru 
http://afgp.kpi.ua 

18-20 травня Всеукраїнська конференція, присвячена Дням науки 
«Автоматизація експериментальних досліджень 

м. Київ, 
пр. Перемоги, 37, корп. 7 
тел.: 097-596-89-74 
e-mail: st-marina@yandex.ru 
Сайт: http://aed.kpi.ua 

22-25 травня IXX Міжнародна науково-практична конференція 
«Системний аналіз та інформаційні технології» 
 

м. Київ,  
пр. Перемоги, 37, корп. 3 
тел.: (+38044) 204-81-46 
http://iasa.kpi.ua 
http://sait.kpi.ua 
sait@sait.org.ua 

 
 



 
Установи Міністерства молоді і спорту України 

 
Дата 

проведення 
Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 

18 травня  
10:00 

 

Круглий стіл «Молодіжна робота в умовах 
децентралізації» 

ДІСМП, 
м. Київ,пр. Перемоги, 37, корп. 3 
тел.: 236-07-41 

19 травня 
11:00 

Семінар «Сучасні методи оцінки функціональних 
можливостей людини» 

О/б «Конча Заспа» 
м. Київ, Столичне шосе, 19 
 

 
 
 
 
 

Установи Національної академії педагогічних наук України 
 
Дата 

проведення 
Захід Місце проведення 

К и ї в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  К и ї в 
10-31 травня 

10:00 
 

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

Інститут психології імені 
Г.С. Костюка  
м. Київ, вул. Паньківська, 2,  
тел.: 288-26-36 

6 травня  
14:00 

 

Семінар-практикум для батьків «Соціально-педагогічна 
підтримка патріотичних учинків дитини» 

Інститут проблем виховання  
НАПН України 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,  
тел.: 455-53-38 

13 травня  
11:00 

Квест для дітей, вимушених переселенців з Криму 
«Моя Україна» 
 

Інститут проблем виховання НАПН 
України 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
тел.: 455-53-38 

15 травня  
14:00 

ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Розвиток дослідницької компетентності молодих 
науковців у контексті гармонізації систем підготовки 
Ph.D в ЄС» 

Інститут професійно-технічної 
освіти НАПН України  
м. Київ,  
пров. Віто-Литовський, 98-а,  
тел.: 252-71-75,  
252-74-83 

15 травня  
10:00 

ХХІ Міжінститутський семінар з медіапсихології та 
медіаосвіти 

Інститут журналістики КНУ  
ім. Тараса Шевченка 
м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, 
тел.: 425-24-08 

16 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, 
тел.:  453-90-51 
 
 



17 травня  
11:00 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Розвиток 
освіти в добу Української революції (1917-1921)» (у 
рамках реалізації Указу Президента України «Про 
заходи з відзначення 100-річчя подій Української 
революції 1917 -1921 років») 

ДНПБ України 
ім.  В. О. Сухомлинського 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
тел.: 440-35-48 

18-20 травня  
11:00 

Науково-педагогічний лекторій «Інформаційне 
забезпечення інноваційного розвитку освіти й науки» 

ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського,  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
тел.: 440-35-48 

18-20 травня  Книжкова виставка «Науковий доробок ДНПБ України 
ім.  В. О. Сухомлинського НАПН України» 

ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського,  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
тел.: 440-35-48 

18-20 травня  Книжкова виставка «До 75-річчя від дня народження 
доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена 
НАПН України Олександри Яківни Савченко» 

ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського,  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
тел.: 440-35-48 

18-20 травня  Книжкова виставка «До 165-річчя від дня народження 
Володимира Павловича Науменка (1852-1919) – 
визначного діяча української революції) 

ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського,  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
тел.: 440-35-48 

18 травня  
10:00 

 

Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми сучасного підручника» 

Інститут педагогіки НАПН України 
м. Київ, 
вул. Січових Стрільців, 52-д,  
тел.: 481-37-57 

18 травня  
11:00 

Круглий стіл «Трудове виховання і навчання учнів: 
сучасні пріоритети» 
 

Інститут проблем виховання НАПН 
України 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,  
тел.: 455-53-38 

18 травня  
10:00 

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

Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,  
тел.: 440-62-86, 440-75-72 

18 травня  
14:00 

ІV Психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті 
Є.О. Мілеряна і П.С. Перепелиці «Проблеми психології 
праці в освіті різних категорій дорослого населення» 

Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,  
тел.:  440-62-86, 440-75-72 

18 травня  
10:00 

ІІІ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті 
академіка С.У. Гончаренка «Особистісний і професійний 
розвиток дорослих: проблеми і перспективи» 

Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,  
тел.: 440-62-86, 440-75-72 

18 травня  
11:00 

Всеукраїнський науково-методологічний семінар 
«Інноваційні технології навчання дітей з тяжкими 
порушеннями розумового розвитку» 

м. Київ, вул. Янгеля, 12/2, 
сзш № 2,  
актовий зал, творчі майстерні, 
тел.: 440-42-92, 456-10-96 

18 травня  
10:00 

Круглий стіл «Американські та європейські практики 
акредитації університетів та можливості використання 
відповідного досвіду в Україні» 

Інститут вищої освіти НАПН 
України 
м. Київ, вул. Бастіонна, 9,  
тел.: 067-752-96-32 

18 травня  
10:00 

IV наукова конференція «Актуальні проблеми 
психології малих груп» 

Інститут соціальної та політичної 
психології НАПН України 
м. Київ, вул.: Андріївська, 15, 
тел.: 425-24-08 

18 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, 
тел.: 453-90-51 



18 травня  
10:00 

Семінар-практикум «Діяльність навчальних закладів в 
умовах модернізації освіти дітей з порушеннями слуху»  

Інститут спеціальної педагогіки 
НАПН України 
м. Київ, вул.  М. Берлинського, 9,  
тел.: 440 -42 -92 

18 травня  
10:00 

Науково-практичний семінар «Інноваційні освітні підходи 
програмно-методичного забезпечення розвитку дітей з 
порушеннями зору». 
Тренінг «Говори – Я – відчуваю» 

Інститут спеціальної педагогіки 
НАПН України 
м. Київ, вул.  М. Берлинського, 9,  
тел.: 440 -42 -92 

19 травня  
10:00 

Науково-практичний семінар «Лінгвометодичне 
забезпечення навчального процесу школярів із 
порушеннями мовлення» 

Інститут спеціальної педагогіки 
НАПН України 
м. Київ, вул.  М. Берлинського, 9,  
тел.: 440 -42 -92 

19 травня  
9:00 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і 
молодь 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних 
змін» 

ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» 
м. Київ, 
вул. Січових Стрільців, 52-а, корп.3,  
тел.: 482-23-68 

19 травня  
11:00 

Круглий стіл «Роль наукової молоді в розвитку 
національної освіти й науки» 

ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського,  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
тел.: 440-35-48 

22 травня  
11:00 

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

Український науково-методичний 
центр практичної психології і 
соціальної роботи 
м. Київ,  
пров. Віто-Літовський, 98, 
тел.: 455-53-38 

25 травня  
10:00 

Круглий стіл «Кар’єрне консультування учнівської 
молоді в постіндустріальному суспільстві»  

Інститут професійно-технічної 
освіти НАПН України  
м. Київ,  
пров. Віто-Литовський, 98-а, тел.: 
252-71-75, 252-74-83 

25 травня  
10:00 

Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми психології навчання та розвитку» 
 

Інститут психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України   
м. Київ, вул. Паньківська, 2,  
тел.: 288-33-20 

26 травня  
9:00 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Психолого-педагогічний супровід професійної 
підготовки та підвищення кваліфікації в умовах 
трансформації освіти» 

ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» 
м. Київ,  
вул. Січових Стрільців, 52-а, корп.3,  
тел.: 482-23-68 

30 травня  
 

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

Інститут обдарованої дитини 
НАПН України 
м. Київ,  
вул. Січових Стрільців, 52-а, 
тел.: 481-27-09 

30 травня  
10:00 

Другі соціально-педагогічні читання імені І. Д. Звєрєвої 
 

Президія НАПН України 
м. Київ,  
вул. Січових Стрільців, 52-а, тел.: 
455-53-38 

Протягом року Книжкова виставка «Сучасні напрями освітньої 
діяльності в Україні» 

ДНПБ України м. В. О. Сухомлинського 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
тел.: 440-35-48 
 
 
 



Д о н е ц ь к а   о б л а с т ь 

м.  М а р і у п о л ь 
12-13 травня  

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

Маріупольський державний 
університет 
м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, 129-а, 
тел.: 288-04-53 

К і р о в о г р а д с ь к а   о б л а с т ь 

м.  К р о п и в н и ц ь к и й 
19-20 травня  

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

Кропивницький державний 
педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка 
м. Кропивницький, 
вул. Шевченка, 1,  
тел.: (0522) 36-15-11  

Р і в н е н с ь к а   о б л а с т ь 

м.   Р і в н е 
18-20 травня  

10:00 
І Міжнародна конференція «Європейська стратегія 
створення освітнього середовища у сучасній вищій 
технічній школі»  

Національний університет водного 
господарства та 
природокористування  
м. Рівне,  
вул. Соборна,11, 
тел.: 067-420-61-10 

Х м е л ь н и ц ь к а   о б л а с т ь 

м.  Х м е л ь н и ц ь к и й 
18 травня  

10:00 
Методологічний семінар «Розвиток порівняльної 
професійної педагогіки у контексті глобалізаційних  та 
інтеграційних процесів» 

Хмельницький національний 
університет 
м. Хмельницький, 
вул. Інститутська, 11,  
тел.: 440-62-86, 440-75-72 

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

м.  Ч е р н і г і в 
19 травня  

10:00 
ІІ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті 
академіка І.А. Зязюна «Педагогіка добра у вимірах 
педагогічної майстерності» 

Чернігівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського 
м. Чернігів, вул. Гоголя, 16, 
тел.: 440-62-86, 440-75-72 

19 травня  
12:00 

Науково-практичний семінар «Лінгвістичні та 
дидактичні засади навчання української жестової мови 
учнів старших класів» 

КЗ «Чернігівський навчально-
реабілітаційний центр № 1» 
Чернігівської міської ради 
Чернігівської області 
м. Чернігів,  
вул. П’ятницька, 69-а,  
тел.: 72-37-10 

 



 
Установи Національної академії аграрних наук України 

 
Дата 

проведення 
Захід Місце проведення 

К и ї в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  К и ї в 

Інститут агроекології і природокористування НААН 

18-20 травня 
 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Збалансоване природокористування: традиції, 
перспективи та  інновації» 

м. Київ,  
вул.Метрологічна, 12, 
тел.: (044)522-67-55 

травень Круглий стіл «Збалансоване використання азоту в 
сільському господарстві як чинник попередження змін 
клімату» 

м. Київ,  
вул.Метрологічна, 12, 
тел.: (044)522-67-55 

Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича 

19 травня  Круглий стіл «Стан і перспективи розвитку галузі 
бджільництва України» 

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

Інститут рибного господарства НААН 

15-19 травня Дні ознайомлення з новими надходженнями до фонду 
бібліотеки. Виставка-продаж наукової літератури. 
Виставка патентів Інституту рибного господарства 
НААН 

м. Київ,  
вул. Обухівська, 135, 
наукова бібліотека, 
тел.: (044) 423-74-61 

Інститут захисту рослин НААН 

18 травня Наукові доповіді: 
- «Відомий вчений-ентомолог Д.Ф. Руднєв (до 115-
річчя від дня народження)»;  
 - «Відомий вчений із плеяди ентомологів 
Б.А. Арєшніков (до 95-річчя від дня народження)»; 
- «Відомий вчений у галузі аналітичної хімії 
Є.С. Косматий (до 115-річчя від дня народження)» 
 

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

Інститут картоплярства НААН 

18-19 травня  Виставка «Сучасні технології в картоплярстві» Київська обл., Бородянський р-н., 
смт Немішаєве,  
вул. Чкалова, 22, 
тел.: (04577) 4-15-33 

19 травня  Круглий стіл «Сучасні технології в картоплярстві» (із 
залученням студентів  
Немішаївського агротехнічного коледжу - НУБіП 
України) 

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

Інститут ветеринарної медицини НААН 

18 травня  
 

Виставка робіт науковців Інституту ветеринарної 
медицини НААН 

м. Київ,  
вул. Донецька, 30,  
тел.: 245-78-05 
 

Інститут водних проблем і меліорації НААН 



26 травня  
 

Урочисте засідання вченої ради Інституту водних 
проблем і меліорації НААН, присвячене Дню науки 

м. Київ,  
вул. Васильківська, 37, 
тел.: 257-40-30 
 

Інститут продовольчих ресурсів НААН 

26 травня  Проведення науково-виробничої конференції 
«Стратегія  розвитку органічного молочного ринку в 
Україні» 
 

м. Київ,  
вул. Є. Сверстюка, 4-а,  
тел.: 517-02-28 

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» 

16 травня Тенісний турнір на Кубок Президента НААН (команди 
наукових установ НААН Київської області) 

смт.  Глеваха,   
тел.: (096) 813-85-49 

18 травня Відкриття експозиції у музеї «Видатні вчені ННЦ 
«ІМЕСГ» в галузі науки і техніки» 

смт.  Глеваха,   
тел.: (096) 813-85-49 
 

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН 

18 травня 
 

День відкритих дверей для студентів агрономічних 
спеціальностей  Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, 
Білоцерківського національного аграрного 
університету, Маслівського аграрного технікуму, 
школярів 

с. Центральне, Миронівський р-н, 
Київська обл.,  
тел.: (04574)7-41-38 

ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

18-20 травня  Відкритий турнір по тенісу ННЦ «Інститут аграрної 
економіки» 

м. Київ,  
вул. Героїв Оборони,10,  
тел.: 258-34-71 

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН 

19 травня  ХІІ Всеукраїнська конференція молодих учених та 
спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні», 
присвячена 100-річчю від дня створення Національної 
наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН 
 

м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 10, 
т./ф.: 526-05-09 

м.  С к в и р а 

Сквирська дослідна станція органічного виробництва та ДП ДГ «Сквирське» ІАП НААН 

травень Семінар «Проведення якісних посівів пізніх ярих 
сільськогосподарських культур в органічному 
виробництві (на прикладі сої і гречки)» 

м. Сквира,             
вул. Селекційна,  
тел.: (04568)2-83-16 
 

В і н н и ц ь к а  о б л а с т ь 

м.  В і н н и ц я 

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН 

18-20 травня  Фотовиставка «Наука у моєму житті» м. Вінниця,  
пр. Юності, 16, 
тел.: (043) 46-41-16 
 



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 
18 травня  Cемінар «Проблеми використання та охорони ґрунтів 

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

18-19 року  Виставка «Волинь аграрна. Сьогодення. Перспективи» Луцький р-н, смт Рокині,  
тел.: (0332) 70-67-05 

18 травня  Круглий стіл, присвячений Дню науки «Стан та 
перспективи розвитку агропромислового комплексу 
Волинської області» 

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 

м.  Д н і п р о 

Інститут зернових культур НААН 

25-26 травня  Міжнародна науково-практична конференція молодих 
вчених і спеціалістів "Наукове забезпечення 
інноваційного розвитку агропромислового комплексу в 
умовах змін клімату" 

м. Дніпро, 
вул. Володимира Вернадського, 14 
тел./факс: (0562)36-26-18 

Ж и т о м и р с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Ж и т о м и р 

Інститут сільського господарства Полісся НААН 

19 травня  
 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
молодих вчених «Наукові здобутки молоді – 
вирішенню проблем АПК» 

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

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

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

18 травня  
 

Круглий стіл  «Вплив результатів наукових розробок 
ЗДСГДС на розвиток агропромислового комплексу 
Закарпаття» 

Берегівський район,  
с. Велика Бакта,  
тел.: (03141) 2-34-04 

З а п о р і з ь к а  о б л а с т ь 

Дослідна станція ефіроолійних та малопоширених с/г культур НААН та ДПДГ «Якимівське» 

19 травня  Круглий стіл «Формування та функціонування ринку 
малопоширених культур в Україні. Закордонний досвід 
державної підтримки виробництва деяких 
малопоширених культур» 

смт. Якимівка, 
ДПДГ «Якимівське», актовий зал, 
тел.: (095) 234 22 72 

Кам’янсько-Дніпровська ДС Інституту водних проблем і меліорації НААН 

26 травня  
 

Семінар «Наукове забезпечення сталого функціонування 
та відновлення зрошення на Півдні України» 

м. Кам’янка-Дніпровська,  
вул. Йожикова, 105,  
Кам’янське міжрайонне управління 
водного господарства 
 



Л ь в і в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Л ь в і в 

Інститут біології тварин НААН 

3 травня 
 

Науково-методичний семінар «Сучасні тенденції 
біобезпеки» 

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

10 травня 
 

Науково-методичний семінар «Імунофізіологічна  і 
репродуктивна функції щурів за дії сполук Германію» 

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

О д е с ь к а  о б л а с т ь 

м.  О д е с а 

ННЦ «Інститут виноградарства  і виноробства  ім. В.Є. Таїрова» 

18 травня  
 

Лекційно-екскурсійна програма «День знайомства з 
ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» для старшокласників та 
студентів ВНЗ. 
Демонстрація слайд-шоу з фотографій: «Зберігаючи 
традиції – створюємо майбутнє». 
Ознайомчі лекції з презентаціями: 
- «Від виноробної станції до ННЦ «ІВіВ                        
ім. В.Є. Таїрова»; 
- «Різноманіття сортів винограду: світові тенденції та 
українські перспективи»;   
- «Добре слово про вино»;   
Оглядова екскурсія: «ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» - 
історія і сьогодення». 

смт Таїрове, 
вул. 40-річчя Перемоги, 27,  
тел.: (048) 740-36-76 

18-19 травня  
 

Виставка-презентація інноваційних досягнень ННЦ 
«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова»; 

 

смт Таїрове, 
вул. 40-річчя Перемоги, 27,  
тел.: (048) 740-36-76 

18-19 травня Виставка наукової літератури «Вчені ННЦ «ІВіВ  ім. 
В.Є. Таїрова» - авангард сучасної виноградарсько-
виноробної науки» 

смт Таїрове, 
вул. 40-річчя Перемоги, 27,  
тел.: (048) 740-36-76 

Селекційно-генетичний інститут – НЦНС 

18 травня  Урочисте засідання вченої ради, нагородження 
науковців інституту почесними грамотами 
Департаменту освіти та науки Одеської обласної 
державної адміністрації з нагоди Дня науки 

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

19 травня  Засідання Ради молодих учених інституту, присвячене 
Всеукраїнському фестивалю науки.  
Доповіді молодих вчених за темами: 
 - «Найважливіші відкриття біології і медицини 2016 
року»; 
- «2017 рік -  рік 130-річчя видатного генетика, 
відважного мандрівника, творця безцінної, до цих пір 
живої колекції насіння культурних рослин, академіка 
АН СРСР и АН УРСР, засновника і президента 
ВАСГНІЛ, засновника і беззмінного керівника 
Всесоюзного інституту рослинництва, директора 
Інституту генетики АН СРСР Миколи Івановича 
Вавилова» 
 

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



Інститут сільського господарства Причорномор’я НААН 

19 травня Круглий стіл разом з асоціацією фермерів Одеської 
області «Проблеми наукового забезпечення розвитку 
овочівництва в Одеській області» 
 

Біляївський р-н, смт Хлібодарське, 
т/ф.:  (048)-740-15-78 

 
25 травня 

Навчальний семінар «Перспективи науки у 
органічному тваринництві» на Одеському 
державному телеканалі в рамках програми 
«Агроолімп» та телепроекту «Україна аграрна» 
 

Біляївський р-н, смт Хлібодарське, 
т/ф.:  (048)-740-15-78 
Регіональний державний телеканал 

П о л т а в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  П о л т а в а 

Інститут свинарства і АПВ НААН 

18 травня  
 

День науково-технічної інформації «Історичні аспекти 
вітчизняної аграрної науки» 

м. Полтава,   
вул. Шведська Могила, 1, 
конференц-зал, 
тел.: (0532) 67-34-19 
 

С у м с ь к а  о б л а с т ь 

Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН 

18-20 травня  Виставка наукової продукції ІСГПС НААН «Нові сорти 
гречки – інновації сучасного агропромислового 
виробництва» 
 

с. Сад, Сумський район,  
вул. Зелена, 1, 
тел.: (0542) 65-24-05 

19 травня  Круглий стіл «Зустріч науковців різних поколінь» с. Сад, Сумський район,  
вул. Зелена, 1, 
тел.: (0542) 65-24-05 
 

19 травня  
 

Круглий стіл молодих вчених «Історичні аспекти 
створення та розвитку ІСГПС НААН» 

с. Сад, Сумський район,  
вул. Зелена, 1, 
тел.: (0542) 65-24-05 
 

Х а р к і в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Х а р к і в 

Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН 

19 травня  
 

Ознайомлення студентів НТУ «ХПІ» з інноваційною 
діяльністю Українського науково-дослідного Інституту 
олій та жирів НААН 
 

м. Харків, просп. Дзюби, 2-а 
тел.: (057) 376-38-51,  
e-maіl: admin@fatoil.com.ua  

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

18 травня 
 
 
 
 

Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл для 
молодих учених «Теорія і практика інноваційних 
розробок молодих учених у грунтово-агрохімічній 
науці» 

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



Інститут овочівництва і баштанництва НААН 

18 травня Семінар для студентів Харківського національного 
технічного університету сільського господарства ім. П. 
Василенка «Сучасні техніка і технології виробництва 
органічної овочевої продукції» 

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

Інститут тваринництва НААН 

19 травня  Семінар «Наукова спадщина Інституту тваринництва 
НААН»   
 
 

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

Державна дослідна станція птахівництва НААН 

18 травня 
 

Круглий стіл «Роль науки у вирішенні основних 
проблем сучасного птахівництва» із залученням 
молодих вчених станції та студентів профільних ВУЗів 
і коледжів  

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

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

18 травня Конкурс для молодих вчених «Ерудований науковець», 
присвячений Дню науки 

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

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 

15-20 травня Ілюстративно-книжкова виставка «Видатні вчені 
Біосферного заповідника «Асканія-Нова» 

НВК Асканія-Нова - гімназія,  
вул. Шкільна, 3, 
тел.:  (05538) 6-13-38 

17 травня Вечір «Нові Колумби й Магеллани»: інтелектуальні 
розваги (фізичні досліди, головоломки); нагородження 
переможців районних та обласних предметних олімпіад 

НВК Асканія-Нова - гімназія,  
вул. Шкільна, 3, 
тел.:  (05538) 6-13-38 

18 травня Учнівська конференція «Від шкільних знань до 
наукового пошуку» 

НВК Асканія-Нова - гімназія,  
вул. Шкільна, 3, 
тел.:  (05538) 6-13-38 

18 травня Круглий стіл «Природоохоронна, наукова та екологічна 
освітньо-виховна діяльність Біосферного заповідника 
«Асканія-Нова» ім. Ф.Е.Фальц-Фейна НААН» 

Херсонська обл., Чаплинський 
район, смт Асканія-Нова,   
вул. Паркова, 15,  
тел.: (05538) 6-12-86, 6-14-75 
 

Інститут зрошуваного землеробства НААН 

18 травня Презентація наукових досягнень інституту з питань 
зрошуваного та неполивного землеробства, технології 
вирощування сільськогосподарських  культур, селекції 
 

с. Наддніпрянське, 
тел.: (0552) 36- 11- 96 

Інститут рису НААН 

18 травня Науково-популярна лекція «Рис – це життя» Херсонська обл., Скадовський р-н., 
с. Антонівка,  
тел.: (05537) 34-6-48 

19 травня  
 

Конференція «Реалізація потенціалу сучасних сортів та 
гібридів за інтенсивною технологією вирощування» 

Херсонська обл., Скадовський р-н., 
с. Антонівка,  
тел.: (05537) 34-6-48 
 



Ч е р к а с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Ч е р к а с и 

Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН 

18 травня  Круглий стіл «Ефективність запровадження елементів 
енергозбереження при розробці проектів реконструкції 
тваринницьких приміщень» 

м. Черкаси,  
вул. Пастерівська, 76,  
тел./факс: (0472) 31-40-52 

26 травня  Науково-практична конференція «Кролівництво та 
хутрове звірівництво в Україні: проблеми та їх 
вирішення» 

м. Черкаси,  
вул. Онопрієнка, 10,  
тел./факс: (0472) 31-40-52 
 

Ч е р н і в е ц ь к а  о б л а с т ь 

м.  Ч е р н і в ц і 

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН 

12 травня 
 

День відкритих дверей – здобутки науковців у 
створенні високопродуктивних імуно-стійких сортів і 
гібридів рослин та типів поголівۥя тварин 

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

15 травня Виступ на обласному радіо «Новітні наукові розробки 
для сільськогосподарських товаровиробників 
Буковини» 

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 

м.  Ч е р н і г і в 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН 

18 травня День відкритих дверей для студентів вищих навчальних 
закладів природничого та аграрного спрямування 

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

19 травня  Інтерв'ю директора ІСМАВ, д. с.-г. н., професора, 
члена-кореспондента НААН В.В.Волкогона  на 
обласному радіо (або телебаченні) з нагоди святкування 
Дня науки  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Установи Національної академії медичних наук України 

 
Дата 

проведення 
Захід Місце проведення 

К и ї в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  К и ї в 

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України»,  

Українська Асоціація Нейрохірургів 

18 травня 
 

Науково-практична конференція «Орфанні 
захворювання. Генетичні та нейрохірургічні аспекти» 

м. Київ, 
вул. Платона Майбороди, 32, 
тел.:  483-91-98 
 

Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України 

25-27 квітня Виставка досягнень інституту з питань дитячої хірургії 
та з питань алергії у  дітей 

Виставковий центр 
«КиївЕкспоПлаза» 
м. Київ, вул. Салютна, 2-б, 
тел.: 483-80-67 

17-18 травня Науково-практична конференція з  міжнародною 
участю «Актуальні питання дитячої гепатології» 

Виставковий центр 
«КиївЕкспоПлаза» 
м. Київ, вул. Салютна, 2-б, 
тел.: 483-80-67 

квітень-травень Семінари для лікарів в режимі телемосту «Здоров’я 
матері, плода та новонародженого в Україні» 

м. Київ  
вул. П.Майбороди, 8 
 

травень On-line конференція з актуальних питань лікування та 
виходжування новонароджених 

м. Київ  
вул. П.Майбороди, 8 

квітень -травень Семінари: «Вагітність високого ризику», «Невідкладні 
стани в акушерстві» 

м. Київ  
вул. П.Майбороди, 8 с 
тел.: 483-80-67 

травень Семінар для лікарів «Гармонія гормонів» м. Київ  
вул. П.Майбороди, 8 с 
тел.: 483-80-67 
 

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

18-20 травня 
 

Виставка наукових робіт співробітників інституту і 
виставка про новітні досягнення у фтизіатрії та 
пульмонології в Україні та світі 

м.Київ, вул.М.Амосова, 10, 
наукова бібліотека інституту 

18 травня Розповсюдження по електронній мережі інституту 
Бюлетеня найновіших публікацій з фтизіатрії та 
пульмонології 

м.Київ, вул.М.Амосова, 10, 
тел.: 275-40-11 

19 травня Науково-практична конференція «Актуальні питання 
торакальної хірургії» 

м.Київ, вул.М.Амосова, 10, 
тел.: 275-57-00 

19 травня 
 

Круглий стіл провідних вчених інституту, присвячений 
Дню науки 

м.Київ, вул.М.Амосова, 10, 
тел.: (044) 275-04-02, 273-32-84 

19 травня Лекція-презентація «Реформування 
протитуберкульозної служби в Україні» 
 
 

м.Київ, вул.М.Амосова, 10 



Науково-практичний центр ендоваскулярної нейроентгенохірургії НАМН України 

18 травня 
10:00-13:00 

Презентація Науково-практичного центру 
ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН 
України:  відеоматеріали, стенд, публікації 

м. Київ 
вул. Платона Майбороди, 35, 
корпус 5, конференц-зал, 
 тел.: 483-32-17 

19 травня 
10:00 

 

Круглий стіл «Актуальні питання  ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії» 
 

м. Київ 
вул. Платона Майбороди, 35, 
корпус 5, конференц-зал, 
тел.: 483-32-17 

19 травня 
9:00 

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

м. Київ 
вул. Платона Майбороди, 35, 
корпус 5, конференц-зал, 
тел.: 483-32-17 
 

Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України 

18 травня 
10:00 

Урочисте засідання Вченої ради інституту спільно з 
радою молодих вчених 
 

м. Київ, вул. Попудренка, 50, 
конференц-зал 
тел.: 559-21-27 

17 травня 
10:00 

Щорічні дні «відкритих дверей» для лікарів-інтернів 
Національного медичного університету МОЗ України 

м. Київ, вул. Попудренка, 50, 
ктел.: 559-90-90 

17 травня 
13:00 

Лекція для молодих вчених «Культура безпеки» 
 

м. Київ, вул. Попудренка, 50, 
ктел.: 559-90-90 

19 травня 
10:00-12:00 

Лекція для молодих вчених «Участь у  міжнародних 
конференціях – розширення наукових можливостей» 

м. Київ, вул. Попудренка, 50, 
ктел.: 559-90-90 

22 травня 
12:00 

 

Круглий стіл «Канцерогенні фактори навколишнього 
середовища: ризик для населення, засоби 
профілактики» для фахівців галузі охорони 
громадського здоров’я» 
 

м. Київ, вул. Попудренка, 50, 
ктел.: 559-90-90 

Інститут медицини праці 

15-19 травня Семінар - нарада для лікарів - гігієністів та фахівців 
підприємств «Проведення досліджень факторів 
виробничого середовища і трудового процесу для 
атестації робочих місць» 
 

м. Київ,  
вул. Саксаганського, 75, 
тел.: 289-70-88 
 

24-26 травня V Міжнародна науково-практична конференція 
«Управління ризиками в системах менеджменту 
охорони праці та промислової безпеки» 
 

Готель «Братислава»  
м. Київ, 
вул. Малишка, 1 

Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України 

18-19 травня 
 

VІІ науково-практична конференція Асоціації 
аритмологів України 

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

Інститут гематології та трансфузіології НАМН України 

18 травня 
14:00 

Круглий стіл. Тема «Система згортання крові в нормі та 
при коагулопатіях» 

м. Київ 
вул. Максима Берлинського, 12, 
тел.: 440-27-44 
 
 



Інститут ядерної медицини та променевої діагностики 

18 травня День відкритих дверей: «Досягнення ДУ «Інститут 
ядерної медицини та променевої діагностики НАМН 
України» за 17 років» 

м. Київ,  
вул. Платона Майбороди, 32,  
тел .: 489-00-94 

19 травня Круглий стіл «Нові тенденції у розвитку радіологічної 
науки» 

м. Київ,  
вул. Платона Майбороди, 32,  
тел .: 489-00-94 
 

Інститут урології 

17 травня Проведення робочої школи з актуальних питань 
дитячої урології 

м. Київ, 
вул. В. Винниченка, 9-а 
 

Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка 

18 травня Науково-практична конференція, присвячена 
актуальним питанням хірургічного лікування хворих на 
рак щитоподібної залози 

м. Київ, 
вул. Вишгородська, 69, 
тел.: 254-12-04 

19 травня Інтерв’ю для радіо «Роль медичної науки у покращенні 
ефективності профілактики, діагностики і лікування 
хворих на цукровий діабет» 

м. Київ,  
вул. Вишгородська, 69, 
тел.: 254-12-04 

20 травня Наукова конференція, присвячена 110-річчю з дня 
народження академіка В. П. Комісаренка  
 

м. Київ,  
вул. Вишгородська, 69, 
тел.: 254-12-04 
 

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України 

18 травня 
9:00-9:30 

 

Проведення урочистого засідання співробітників 
інституту з нагоди ХІ  Всеукраїнського фестивалю 
науки 

м. Київ, вул. Амосова,6,  
головний корпус, актовий зал, 
тел.: 275-23-51, 275-06-95 

18 травня 
9:30-10:30 

Лекція-презентація на тему «Діагностика та хірургічне 
лікування постінфарктного дефекту міжшлуночкової 
перегородки» 

м. Київ, вул. Амосова,6,  
головний корпус, актовий зал, 
тел.: 275-23-51 

19 травня 
9:00-10:00 

 

Науковий семінар «Стан і перспективи  розвитку 
кардіохірургії в Україні» 

м. Київ, вул. Амосова,6,  
головний корпус, актовий зал, 
тел.: 275-23-51 

20 травня 
14:00-16:00 

 

Ознайомлення студентів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця,  НТУУ 
«КПІ ім. Ігоря Сікорського» з інноваційною діяльністю 
НІССХ ім. Амосова 

м. Київ, вул. Амосова,6,  
головний корпус, актовий зал, 
тел.: 275-23-51 

18-20 травня 
10:00-16:00 

 

Виставка інноваційних розробок  співробітників ДУ 
«Національний інститут серцево-судинної хірургії імені 
М.М.Амосова НАМН України» 
 

м. Київ, вул. Амосова, 6, 
головний корпус, наукова 
бібліотека, 
тел.: 275-64-33 
 

Інститут травматології та ортопедії НАМН України 

19-21 квітня Круглий стіл «Ортопедичні аспекти діагностики та 
лікування підошовного болю» 

Виставковий центр 
«КиївЕкспоПлаза» 
м. Київ 
вул. Салютна, 2-б 

19 травня Семінар «Використання клітинної терапії в ортопедії» м. Київ 
вул. Бульварно-Кудрявська, 27, 
тел.: 234-73-33 



Інститут фармакології та токсикології НАМН України 

17 травня 
11:00 

Засідання вченої ради інституту, присвячене проблемі 
розробки ліпосомальних препаратів «50 років ліпосомі: 
від моделі до розділу фармакології» 

м. Київ 
вул. Ежена Потье, 14, 
тел.: 456-30-11 
 

12 квітня 
11:00 

Конкурс на кращу наукову публікацію молодих учених м. Київ 
вул. Ежена Потье, 14, 
тел.: 456-30-11 
 

17 травня 
11:00 

Конкурс на здобуття стипендії ім. акад. Черкеса О.І. 
серед молодих учених інституту 

м. Київ 
вул. Ежена Потье, 14, 
тел.: 456-30-11 
 

27 травня 
10:00-16:00 

В рамках VIII Міжнародного медичного форуму 
проведення науково-практичної конференції «Сучасні 
підходи до вивчення та терапії судинної патології при 
цукровому діабеті» 

Виставковий центр 
«КиївЕкспоПлаза» 
м. Київ, вул. Салютна, 2-б, 
павільйон 2, зал  21 
тел.: (050) 377-88-45 
 

Л ь в і в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Л ь в і в 

Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України 

18 травня 
14:00 

 

Урочисте засідання присвячене ХІ Всеукраїнському 
фестивалю  науки. Конференція молодих учених 

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

19 травня 
13:00 

Науковий семінар «Сучасні проблеми гематології» м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 45, 
 тел.: (032)238-32-47 
 

20 травня 
14:00 

 

Лекції – презентації: 
- «Імунофенотипування в діагностиці MRD у хворих на 
множинну мієлому».  
- «Роль спленектомії при хронічній лімфоцитарній 
лейкемії, ускладнені імунними цитопеніями».  
- «Роль цитокінів у перебігу негоджкінських лімфом 
з  ураженням селезінки, фактора зсідання крові VII» 
 

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

О д е с ь к а  о б л а с т ь 

м.  О д е с а 

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України 

18 квітня- 
18 травня 

Цикл радіопередач «Вчені Філатовської школи» Національна суспільна 
телерадіокомпанія України 
тел.: (048) 729-84-90 

13 травня 
10:00 

Науково-практична конференція «Новітні можливості 
терапії пацієнтів з  неінфекційними увеїтами» 
 

Дім вчених, 
м. Одеса, Сабанєєв міст, 4, 
тел.: (048) 729-84-90 

18 травня 
13:00 

Засідання Товариства молодих вчених за темою 
«Особливості хірургічної тактики при сублюксації 
кришталика» 

м. Одеса, 
Французький бул., 49/51, 
тел.: (048) 729-84-90 
 



18-24 травня 
9:00-16:00 

Тематична виставка науково-дослідних робіт фахівців 
інституту. Виставка нових надходжень та огляд 
фахових видань з офтальмології. Проведення Дня 
інформації для інтернів та клінординаторів 

м. Одеса, 
Французький бул., 49/51, 
наукова бібліотека, 
тел.: (048) 729-84-90 
 

19 травня 
13:00 

Цикл лекцій присвячених вченим Філатовської школи Музейно-виставковий комплекс 
ім. акад. В.П. Філатова, 
м. Одеса, Французький бул., 49/51, 
тел.: (048) 729-84-90 
 

24 травня 
10:00 

Філатовська школа: День дитячого офтальмолога. 
Діагностика та лікування новоутворень орбіти в 
дитячому віці. Діагностика ретинобластоми. Вторинна 
катаракта у дітей. Ускладнені випадки дакріоциститів 
новонароджених 
 

м. Одеса, 
Французький бул., 49/51, 
тел. (048) 729-84-90 

Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України 

18 травня  
15:00 

Виступ на телебаченні, канал «Здоров’я». «Новтні дані 
про жирове харчування» 
 

м. Одеса 
Телебачення 

19 травня 
13:00 

Загальні збори колективу інституту на тему: 
«Антидисбіотична профілактика неінфекційних 
захворювань» 
 

м. Одеса 
вул. Рішельєвська, 11 

20 травня «Вино и печень: есть ли возможность их совместить?»  м. Одеса, 
вул. Рішельєвська, 11 
 

Х а р к і в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Х а р к і в 

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України 

18 травня 
14:00 

Розширене засідання вченої ради з порядком денним: 
«Нові напрямки наукових досліджень ДУ «Інститут 
проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського 
НАМН України» на період 2018-2020 рр. 
 

м. Харків, 
вул. Алчевських, 10, 
тел.: (057) 700-40-15 

18 травня 
16:00 

Науковий семінар на тему: «Сучасні підходи до 
моделювання патології чоловічої репродуктивної 
системи в експерименті» 
 

м. Харків  
вул. Алчевських, 10, 
тел.: (057) 700-40-15 

25 травня 
9:0-11:00 

Науковий семінар на тему: «Сучасні підходи до 
лікування захворювань шлунково-кишкового тракту у 
пацієнтів із хронічною ендокринною патологією» 

м. Харків 
вул. Помірки, 27 

1-2 червня 
9:00-17:00 

 

61-а науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Українська школа ендокринології» 

Харківський національний 
медичний університет 
м. Харків, пр. Науки, 4 

Харківська обласна державна адміністрація 

15 травня 
 

Конкурс на здобуття іменних стипендій Харківської 
облдержадміністрації в галузі науки у 2017 році у 
номінації «Медицина і біологія – стипендія імені Іллі 
Ілліча Мечникова» 

Департамент науки і освіти 
Харківської облдержадміністрації 
м. Харків, м. Свободи, 5, 
Держпром, 9, 
тел.: (057) 705-10-85 



Інститут мікробіології та імунологіїім. І.І. Мечникова 

18-19 травня 
 
 

Науково-практична конференція за участю 
міжнародних спеціалістів «Здобутки та перспективи у 
боротьбі з інфекційними захворюваннями 
(мікробіологія, ветеринарія, фармація)»  присвячена 
130-річчю заснування Державної установи «Інститут 
мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова 
Національної академії медичних наук України» 
 

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

Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН 

17 травня 
10:00 

 

Науковий симпозіум з міжнародною участю 
«Профілактика неінфекційних захворювань: 
рекомендації експертів і можливості практичної 
медицини», присвячений Дню науки сумісно 
з засіданням товариства терапевтів і гастроентерологів 
 

м. Харків, 
пр. Любові Малої, 2-а, 
тел.: (057) 373-90-95 
 

18 травня 
10:00 

 

Науково-практична конференція 
«Мультидисциплінарний підхід – ключ до успішної 
терапевтичної науки та практики», присвячена дню 
науки 

Обласна лікарня, 
м. Кропивницький, 
пр. Університетський, 2/5, 
тел.: (057) 370- 61-79, 224-04-55,  
224 -13 -69 

19 травня 
10:00 

 

Науково-практична конференція молодих вчених з 
міжнародною участю «Медична наука на перетині 
спеціальностей: сьогодення і майбутнє», присвячена 
Дню науки 

м. Харків 
пр. Любові Малої, 2 а 
тел.: (057) 373-90-04, 704-10-62 

25 травня 11:00 
 

Вебінар «Профілактика дисліпідемій», присвячений 
дню науки» 

Онлайн-трансляція проходитиме на 
каналі YouTube: «Рада молодих 
учених ДУ «Національний інститут 
терапії імені Л.Т.Малої НАМН 
України» 

25 травня 
 

Виступ на телебаченні. «Здоровий спосіб життя і 
культура здоров'я як пріоритет сучасної науки» 

м. Харків, 
Держпром, 5 під’їзд, 
TV ОТБ 
 

Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України 

11 травня 
10:00 

Конференція «Особливості догляду та медико-
соціальна адаптація дітей, хворих на епілепсії» (для 
дітей хворих на епілепсії та їх батьків) 

м. Харків, 
вул. Академіка Павлова, 46, 
тел.: (057) 771-68-55 

18 травня 
14:00-15:00 

Лекція «Сучасні нейрохірургічні методики лікування 
фармакорезистентних прозопалгій» 

м. Харків, 
вул. Академіка Павлова, 46, 
тел.: (057) 780-75-90 

18 травня 
10:00-12:00 

Лекція-презентація «Неінвазивний аналізатор крові – 
перспективи застосування при невідкладних станах» 

м. Харків, 
вул. Академіка Павлова, 46, 
тел.: (067) 798-06-15   

18-20 травня 
10:00 

Лекція-презентація та круглий стіл «Депресія - хвороба 
століття. Як із нею боротися?» 

м. Харків, 
вул. Академіка Павлова, 46, 
тел.: (057) 738-40-39 

19 травня 
 

Круглий стіл «Профілактика мозкового інсульту з 
позицій доказової медицини» 

м. Харків, 
вул. Академіка Павлова, 46, 
тел.: (057) 738-06-24 

19 травня 
15:00 

Круглий стіл з лікарями невропатологами Харківської 
області «Тактика нейрохірургічного лікування 
фармакорезистентних прозопалгій» 

м. Харків, 
пр. Правди, 13, 
тел.: (057) 780-75-90 
 



19 травня 
10:00-13:00 

День спеціаліста-нарколога. Круглий стіл Обговорення 
адаптованої Клінічної настанови «Психічні та 
поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів» та 
«Уніфікованого клінічного протоколу первинної, 
вторинної (спеціалізованої) та третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД) 
хворим із психічними та поведінковими розладами 
(синдром залежності) внаслідок вживання опіоїдів» 
 

м. Харків, 
вул. Академіка Павлова, 46, 
тел.: (057) 738-42-73   
 

20 травня 
10:00 

Лекція-презентація «Комплайєнс пацієнтів: 
психодіагностика, фактори формування та 
психокорекція» 

м. Харків, 
вул. Академіка Павлова, 46, 
тел.: (057) 771-68-72 
 

Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України 

18 травня 
10:00 

День ортопеда - травматолога, конференція 
Харківського обласного осередку Української асоціації 
ортопедів-травматологів 

Клінічний санаторій «Курорт 
«Березівські мінеральні води» 
Харківська обл., Дергачівський р-н, 
с. Березівське, 
тел.: (057) 704-14-78 
 

18 травня 
16:00 

Семінар «Актуальні питання відновного лікування 
хворих з наслідками травм та захворюваннями 
кістково-м’язової системи», присвячений 
Міжнародному дню боротьби за права інвалідів 

Клінічний санаторій «Курорт 
«Березівські мінеральні води» 
Харківська обл. 
Дергачівський р-н 
с. Березівське 
тел. (057) 704-14-78 
 

26 травня 
9:00 

XV науковий симпозіум за участю міжнародних 
спеціалістів «Малоінвазивна та інструментальна 
хірургія хребта» 

м. Харків 
вул. Пушкінська, 80, 
тел.: (057) 700-11-27, 704-14-78 
 

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

Інститут патол огії хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України 

11-12 травня 
9:00 

Науково-практична конференція за участю 
міжнародних спеціалістів «Актуальні проблеми 
ортопедії і травматології» (третя науково-практична 
конференція для молодих вчених) 

Еко-готель «Шишкі NN» 
с. Снов᾿янка, 10 
тел.: (057) 704-14-78,  
(095) 735-34-64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Установи Національної академії правових наук України 
 

Дата 
проведення 

Захід Місце проведення 

К и ї в с ь к а  о б л а с т ь 

м. К и ї в 
26 травня 

 
Науково-практична конференція присвячена ХІ 
Всеукраїнському фестивалю науки на тему: 
«Національна система нормативно-правової  
інформації:комунікаційний і правовий аспекти» 

Київський політехнічний інститут» 
імені Ігоря Сікорського,  
м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 6,  
зал адміністративних нарад, 
тел.:  (057) 234-94-56,  
(067) 273 28 83 
 

24 травня 
 

Науково-практична конференція присвячена ХІ 
Всеукраїнському фестивалю науки на тему: «Актуальні 
проблеми управління інформаційною безпекою 
держави» 

НА СБ України,  
 м. Київ,  
вул. Ю.Максимовича, 22, 
читальний зал, 
тел.: (044) 234-94-56, 
(067) 273 28 83 
 

17 травня 
11:00 

Відкрита лекція доктора юридичних наук Махінчука В. 
М. на тему: «Взаємозв’язок та значення юридичної 
науки для юридичної практики». 

Київський університет туризму, 
економіки  і права, 
м. Київ,  
вул. Генерала Жмаченка, 26, 
тел.: (044) 544-14-28 
 

18 травня 
12:00 

Науковий семінар «Правові питання використання 
електронних засобів зв’язку у сфері господарювання». 

Науково-дослідний інститут 
приватного права і підприємництва 
імені академіка Ф. Г. Бурчака 
НАПрН України, 
м. Київ, вул. Раєвського, 23-а, 
тел.: ( 044) 286-70-98 
 

18 травня 
11:00 

Круглий стіл «Проблемні питання охорони і захисту 
авторських прав». 
 

Київський регіональний науковий 
центр НАПрН України, 
м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3, 
конференц-зал, 
тел.: (044) 200-08-76 
 

19 травня 
12:00 

Круглий стіл «Роль інтелектуальної власності в 
забезпеченні права доступу до лікування». 

Київський регіональний науковий 
центр НАПрН України, 
м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3, 
конференц-зал, 
тел.: (044) 200-08-76 
 

18 травня 
11:00 

Круглий стіл «Проблемні питання охорони і захисту 
авторських прав» 
 

Київський регіональний науковий 
центр НАПрН України, 
м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3, 
конференц-зал, 
тел.: (044) 200-08-76 
 
 



18-20 травня 
9:00-17:30 

Експозиція наукових видань НДІ інтелектуальної 
власності НАПрН України 

НДІ інтелектуальної власності 
НАПрН України, 
м. Київ,  
вул. К. Малевича, 11, поверх 13, 
конференц-зал , 
тел.: (044) 200-08-76 
 

19 травня 
12:00 

Круглий стіл «Роль інтелектуальної власності в 
забезпеченні права доступу до лікування» 

Київський регіональний науковий 
центр НАПрН України, 
м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3, 
конференц-зал, 
тел.: (044) 200-08-76 
 

В і н н и ц ь к а   о б л а с т ь 

м.  В і н н и ц я 
12 травня 

 
Круглий стіл присвячений ХІ Всеукраїнському 
фестивалю науки «Інформаційні ресурси та 
інтелектуальна власність в освітньо-науковій сфері: 
філософський та правовий вимір» 

ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 
м. Вінниця,  
вул. Острозького, 32, 
тел.: (044) 234-94-56,  
(067) 273 28 83 
 

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

м.  Д н і п р о 
19 травня 

10:00-14:30 
Круглий стіл «Гендерна рівність та гендерна 
недискримінація в освітній сфері: сучасні проблеми та 
шляхи їх вирішення» 

Дніпропетровська обласна 
державна адміністрація, 
м. Дніпро, 
пр. О.Поля, 1, конференц-зал 
тел.: (057) 700-36-69 
 

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

м.  І в а н о – Ф р а н к і в с ь к 
26 травня 

11:00 
Презентація першого україномовного видання 
«Цивільний кодекс східної Галичини». 

Прикарпатський національний 
університет імені Василя 
Стефаника, 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 57, 
тел.: (0342) 58-87-60 
 

Л ь в і в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Л ь в і в 
19 травня 

11:00 
 

Круглий стіл «Наукова інтерпретація прав людини – 
доктринальний фундамент їх юридичного 
забезпечення» (наукове обговорення монографії С.П. 
Головатого «Про людські права». – К., 2016) 
 
 
 

м. Львів,  
вул. Січових Стрільців, 14, 
тел.: (057) 700-36-69 



Х а р к і в с ь к а  о б л а с т ь 

м. Х а р к і в 
12 травня 

10:00 
Науково-практична конференція присвячена ХІ 
Всеукраїнському фестивалю науки «Римська декларація 
ЄС: нові пріоритети розвитку об'єднаної Європи» 

м. Харків, 
вул. Пушкінська, 77, 
тел.: (057) 700-36-69 

18-20 травня 
9:00-17:30 

Виставка наукових праць членів Національної академії 
правових наук України та співробітників її науково-
дослідних установ  

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 70, 
тел.: (057)704-19-01 
 

18-20 травня 
9:00-18:00 

Виставка наукових видань та монографічних робіт 
співробітників Науково-дослідного інституту 
державного будівництва та місцевого самоврядування  

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

19 травня 
10:00 

Наукова конференція молодих учених та аспірантів 
«Наука державного будівництва та місцевого 
самоврядування на етапі модернізації української 
державності»  

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

18 травня 
15:00 

Семінар-практикум: «Основні напрямки вдосконалення 
законодавства про трансфер технологій в Україні.  
Договори у сфері трансферу технологій» 

м. Харків,  
вул. Чернишевська, 80, 
тел.: 700-06-64 

23 травня 
10:00 

Відео-конференція «Інноваційна система та 
інформаційні технології в сучасні правовій науці» 

м. Харків, 
вул. Чернишевська, 80, 
тел.: 700-06-64 

травень Круглий стіл присвячений  ХІ Всеукраїнському 
фестивалю науки на тему: «Актуальні проблеми 
кримінально-правової охорони основ національної 
безпеки України» 

НДІ ВПЗ імені академіка  
В.В. Сташиса НАПрН України, 
м. Харків,  
вул. Пушкінська, 49, 
тел.: (057)715-62-08   

18-20 травня 
9:00-18:00 

Тематична виставка наукових праць співробітників 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем 
злочинності імені академіка В.В. Сташиса за темами 
фундаментальних і прикладних досліджень у рамках 
тематики проведення ХІ Всеукраїнського фестивалю 
науки  
 

НДІ ВПЗ імені академіка  
В.В. Сташиса НАПрН України, 
м. Харків,  
вул. Пушкінська, 49, 
тел.: (057)7-156-208   

Х м е л ь н и ц ь к а  о б л а с т ь 

м.  Х м е л ь н и ц ь к и й 
12-13 травня 

9:00 
Всеукраїнська науково-практична конференція ХІ 
Всеукраїнському фестивалю науки на тему: 
«Змагальність у судовому процесі: історія, сучасність та 
зарубіжний досвід». 
 

Хмельницький університет 
управління та права, 
м. Хмельницький, 
вул. Героїв Майдану, 8, 
тел.: 0 (382) 71-80-80. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Установи Національної академії мистецтв України 

 
Дата 

проведення 
Захід Місце проведення 

К и ї в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  К и ї в 
18 травня 

14:00 
Круглий стіл «Культурологічні та мистецтвознавчі 
науки  у сучасному розвитку культури і мистецтва»    
 

м. Київ,  
вул. Бульварно-Кудрявська, 20, 
конференц-зал НАМ України 
тел..: 486-37-41, 486-38-01 

18 травня 
11:00 

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

м. Київ,  
вул. Бульварно-Кудрявська, 20, 
конференц-зал НАМ України 
тел..: 486-37-41, 486-38-01 

18 травня Виставка художніх творів членів відділення 
образотворчого мистецтва до ХІ Всеукраїнського 
фестивалю науки  
 

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

19 травня Майстер клас кафедри історії української музики, 
хорового диригування, співу 
 

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

20 травня День відкритих дверей.  
Виступи-звіти студентів Київської дитячої академії 
мистецтв 

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

22 травня Відкриті лекції викладачів кафедри вокалу та кафедри 
духових інструментів, НМАУ ім. П.І. Чайковського 

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

Л ь в і в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Л ь в і в 

Відділення синтезу пластичних мистецтв, Львіська національна академія мистецтв 

19-26 травня Участь у проведені днів відкритих дверей на 
факультетах і кафедрах ВНЗ України 
 

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

19-21 травня Проведення відкритих лекцій членами НАМ України, 
викладачами вищих навчальних закладів культури і 
мистецтва 

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

ЛНМА ім.М.В.Лисенка 

20 травня Участь у проведені днів відкритих дверей на 
факультетах і кафедрах  
ЛНМА ім. М.В. Лисенка 
 

м. Львів,  
вул. Нижанківського, 5 
тел.: 72-76-24 

 


