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

присвяченого 100-річчю НАН України 
16-18 травня 2018 р. 

 
 

 
Централізовані заходи організаторів XІІ Всеукраїнського фестивалю науки 

 

Дата і час 
проведення 

Назва заходу 

 

Місце проведення 

16 травня 
10:00 

Прес-конференція з нагоди проведення  
ХIІ Всеукраїнського фестивалю науки 
 

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

 
16 травня 

11:00 

 
Урочисте відкриття  
ХIІ Всеукраїнського фестивалю науки 
 
 

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

16 травня 
11:30 

Лекція лауреата Нобелівської премії професора Сержа 
Ароша «Роздуми про симбіоз досліджень блакиті неба 
з технологіями: приклад квантової фізики» 
 

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

16 травня 
12:30 

Лекція директора Інституту органічної хімії НАН 
України академіка НАН України В.І. Кальченка 
«Супрамолекулярна хімія – здобутки для охорони 
здоров’я та екології» 

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

16 травня 
10:00-18:00 

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

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

16-18 
травня 

 

Виставка-презентація наукових досягнень установ 
НАН України  
  

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

16 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, 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 

16 травня 
10:00-10:10 

 
 

Урочисте відкриття фестивалю науки. 
Вступне слово директора інституту академіка НАН України 
Л.П. Яценка 
 

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

16 травня 
10:10-10:40 

 
 

Відеофільм про видатних вчених інституту  
 
 
 

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

16 травня 
10:40-11:10 

 

Науково-популярна лекція «Про що розкажуть нам спектри та 
оптичне зображення ДНК та клітин» 
 
 

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

16 травня 
11:10-15:00 

 

Тематичні екскурсії по лабораторіях інституту з 
демонстрацією роботи експериментальних установок 

м. Київ, 
пр. Науки, 46  

16-18 травня Виставка фотокартин учасника двох антарктичних експедицій 
на наукову станцію «Академік Вернадський» 
І.А. Гвоздовського 

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

16-17 травня  Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ, вул. К.Малевича, 11, 
поверх 1, хол 

17 травня 
11:10-15:00 

 

Тематичні екскурсії по лабораторіях інституту з 
демонстрацією роботи експериментальних установок 

м. Київ, 
пр. Науки, 46  

16-17 травня 
 

Виїзна науково-популярна лекція «Як побачити молекули» 
 

В школах, ліцеях, гімназіях та 
внз м. Києва 
за попереднім замовленням, 
тел.: 525-09-29,   
050-143-35-53, 
yaroslava.lopatina@gmail.com 

16-17 травня 
 

Виїзна науково-популярна лекція «Рідкі кристали. Полімери. 
Наноматеріали. Їх властивості та застосування» 
 

В школах, ліцеях, та 
гімназіях, вищих навч. 
закладах Києва 
за попереднім замовленням, 
тел.: 093 602-14-80 
dmytrozhulai@gmail.com 

17-18 травня 
10:00-17:00 

Міжнародна наукова конференція «До 90-річчя Комбінаційного 
розсіяння». Вхід – вільний 

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



28 травня 
18:30 

Лекція до 100-річчя НАН України «Доля перших дванадцяти 
академіків України» 

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

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

17 травня 
 

Науково-популярні лекції для школярів та студентів м. Київ, 
вул. Метрологічна, 14-б,  
тел.: 521-34-95, 526-53-62 

18 травня Науково-популярні лекції для школярів та студентів м. Київ, 
вул. Метрологічна, 14-б,  
тел.: 521-34-95, 526-53-62 

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

16-18 травня Дні відкритих дверей центрів колективного користування 
інституту 

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

16-18 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 

16-18 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, 525-55-50 

травень Семінар для молодих науковців із залученням провідних 
вчених, якi знайомлять молодь з новітніми досягненнями 
вітчизняної та зарубiжної науки, спрямований на професiйне 
зростання наукової молодi Iнституту 

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

17-19 травня Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ, вул. К.Малевича, 11, 
поверх 1, хол, 
тел.: 200-47-79 

Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України 

16 травня 
 

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

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

16 травня 
 

Демонстрація роботи електронного мікроскопу (для студентів 
вищих навчальних закладів)  

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

16 травня 
 

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 

16 травня Лекція «Перспективи та розвиток титанової індустрії» м. Київ,  
бул. Акад. Вернадського,  36, 
тел.: 424-31-10 

16 травня Лекція «Розвиток водневої енергетики» м. Київ,  
бул. Акад. Вернадського,  36, 
тел.: 424-31-10 
 
 
 
 
 



Головна астрономічна обсерваторія НАН України 

16-18 травня  
11:00-18:00 

Дні відкритих дверей в Головній астрономічній обсерваторії 
НАН України (організовані екскурсії) 

м. Київ, 
вул. Акад. Заболотного, 27, 
Музей історії ГАО НАН 
України, 
тел.: 526-47-58 

16-18 травня  
11:00-18:00 

 
 

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

16-18 травня  
20:00 

Аматорські астрономічні спостереження (за умови ясного 
неба) 

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

Інститут технічної теплофізики НАН України 

18 травня 
10:00-13:00 

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

18 травня 
10:00-16:00 

Лекції провідних вчених інституту, присвячені 100-річчю 
НАН України 

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

16-17 травня  Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  
вул. К.Малевича, 11, поверх 
1, хол  
 
 

Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України 

17 травня 
11:00-12:00 

Науково-популярна лекція «Динаміка новітньої економіки в 
інформаційну еру» 

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

17 травня 
12:00-13:00 

Науково-популярна лекція «Зовнішня та ідейна схожість 
академіка НАН України Н.З. Шора та Альберта Ейнштейна» 
 

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

18 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 

18 травня 
13:00-15:00 

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 

Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України 

19-20 травня 
 

Виставка монографій, опублікованих співробітниками 
інституту 

м.Київ, вул. П.Нестерова, 3 
 

19-20  
травня 

Ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з історією 
та науковими досягненнями інституту  

Вищі навчальні заклади 
міста Києва 
 
 



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

17-19 травня Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України  

м. Київ, вул. К.Малевича, 11, 
поверх 1, хол, 
тел.: 285-54-00 

17 травня Засідання вченої ради інституту, присвячене Дню науки 
 

м. Київ,  
вул. Тимірязєвська, 2, 
тел.: 285-54-00 

17-19 травня Читання лекцій для студентів Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут      
ім. І.Сікорського» 

м. Київ,  
вул. Тимірязєвська, 2, 
тел.: 285-54-00 

Інститут математики НАН України 

19 травня «Несподівана математика»  м. Київ, 
вул. Терещенківська, 3, 
тел.:  234 5316 

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

16-18 травня 
10:00-17:00 

Демонстрація досягнень інституту на виставці-презентації 
наукових досягнень установ НАН України 
 

м. Київ,  
вул. К.Малевича, 11,  
поверх 1, хол 

17 травня 
12:00-16:00 

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

21-24 
травня 

10:00-18:00 

XX міжнародна науково-технічна конференція «Системний 
аналіз та інформаційні технології» SAIT-2018 

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

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

16-18 травня  
 

Урочиста Вчена рада м. Київ, 
пр. Академіка Палладіна, 34, 
тел.: 594-30-22, 501-15-20 

16-18 травня  
 

День відкритих дверей м. Київ, 
пр. Академіка Палладіна, 34, 
тел.: 594-30-22, 501-15-20 

Інститут географії НАН України 

16 травня 
14:00 

Лекторій «Сучасні дослідження академічної географічної 
науки» 

м. Київ,  
вул. Володимирська, 44,  
тел.: 234-61-93 

16 травня 
14:00 

 
 
 

 

Популярно-географічні лекції для слухачів Малої академії 
наук від провідних вчених інституту: 
- «Нова географія ХХІ ст.»; 
- «Геопростір і його сучасні дослідження»; 
-  «Особливості сучасного етапу природокористування в 
Україні в контексті досягнення збалансованого розвитку» 

м. Київ,  
вул. Володимирська, 44,  
тел.: 234-61-93 
 
 
 

17 травня Лекція «Ландшафтознавчі дослідження Інституту географії 
НАН України» 

Інститут екології, економіки 
та права 

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України 

17 травня Семінар «Прикладні розробки Інституту телекомунікацій і 
глобального інформаційного простору НАН України» 

м. Київ,  
Чоколівський бульвар, 13, 
тел.: 067-680-21-46,   
520-12-08, 067-731-89-20 



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

22-24 травня VI Міжнародна самсонівська конференція «Матеріалознавство 
тугоплавких сполук» 

м. Київ,  
вул.Кржижановського, 3,  
тел.: 424-23-71, 
 (050)144-13-53 

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

квітень-
травень 

Книжково-інформаційна виставка «Сучасні праці науковців 
інституту та видатних вчених в матеріалознавстві» 

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

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

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

травень-
червень 

День відкритих дверей ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України. 
- екскурсії до музею та виставки науково-технічних досягнень 
інституту; 
- ознайомлення з роботою Центру електронної мікроскопії і 
мікроаналізу інституту; 
- Х конференція молодих вчених та спеціалістів «Надтверді, 
композиційні матеріали та покриття: отримання, властивості, 
застосування» 

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

Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України 

15 травня 
 

Вчена рада Центру, присвячена Фестивалю науки м. Київ,  
вул. О. Гончара, 55-б,  
тел.: 290-26-01 

16-18 
травня 

Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  
вул. К.Малевича, 11,  
поверх 1, хол 

14-17 травня  «Геоінформатика-2018» м. Київ,  
вул. Васильківська, 90 

22 травня  GISTECH.UA-2018 м. Київ, готель «Братіслава», 
http://www.gistech.com.ua  

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 

16-17 травня  
10:00 

 
 
 

ХХXІІІ Наукова конференція з біоорганічної хімії та 
нафтохімії 
 
 
 

м. Київ,  
вул. Мурманська,1, 
великий конференц-зал 
корп. 1, 
тел.: 559-52-09 

Інститут хімії високомолекулярних сполук (ІХВС) НАН України 

16 травня 
10:00-16:00 

День відкритих дверей для студентів кафедри хімії 
високомолекулярних сполук, кафедри молекулярної фізики 
фізичного факультету КНУ ім.. Т.Г. Шевченка,  кафедри 
ХТКМ хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ», 
природничого факультету КНУ «Києво-Могилянська 
академія». 
День відкритих дверей для слухачів наукових студій МАН 
України 

м. Київ, Харківське шосе, 48, 
лабораторії наукових 
відділів; 
центри колективного 
користування науковими 
приладами; музей інституту; 
наукова бібліотека; виставка 
наукових досягнень 

16-18 травня 
10:00-16:00 

Стендова виставка літератури, присвячена історії науки та  
Всеукраїнському фестивалю науки.   
Виставка–стенд наукових експонатів і  розробок 

м. Київ, Харківське шосе, 48, 
наукова бібліотека; 
фойє, поверх 2; 
музеї інституту 

18 травня 

12:00-16:00 

Ознайомлення громадcкості з науковими досягненнями і 
розробками інституту. 
Демонстрація науково-популярного фільму «Приборкувачі 
молекул» 

м. Київ, Харківське шосе, 48, 
виставочний стенд наукових 
досягнень; 
Музей історії інституту 



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

16 травня  Науково-популярні лекції про сучасні дослідження в області 
фізичної хімії 

Національний технічний 
університет України «КПІ» 
ім. І. Сікорського, хіміко-
технологічний факультет 

Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України 

травень Міжнародна літологічна конференція «Агроруди», 
присвячена100-річчю НАН України 

м. Київ,  
вул. О. Гончара, 55-б, 
Інститут геологічних наук 
НАН України, 
тел.: 234 34 75 

Національний науково-природничий музей НАН України 

18 травня 
10:00- 17:00 

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

18 травня 
11:00-13:00 

Майстер-класи   
- «Ботанічна лабораторія: Твій перший гербарій»,  
- «Лабораторія прянощів». 
Квест «UrbanBotanyQuest2018: Прибульці у музеї». 
Міні-демонстрації «Хижі рослини» та  «Круті перці» 

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

18 травня 
11:00-13:00 

Демонстрації: 
- «Отрута чи ліки. Отрута змій у житті людини».  
- «Риби-вселенці водойм Києва та його околиць».  
- «Різноманітність пташиних яєць та гнізд» 

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

18 травня 
11:00-13:00 

Лекція «Геологічні атракції світу». 
Майстер-клас «Визнач мінерали» 

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

18 травня 
11:00-13:00 

Демонстрація «Реконструкції одягу періоду неоліту». 
Мастер-клас «Ткацтво і прядіння» 

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

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 

15-16 травня 
10:00-17:00 

XІІ Відкрита конференція молодих вчених Інституту 
молекулярної біології і генетики НАН України. До участі 
запрошуються студенти та аспіранти київських ВНЗ та НДІ 

м. Київ,  
вул. Заболотного, 150,  
тел.: 526-07-09 

17 травня 
10:30-16:30 

 

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

м. Київ,  
вул. Заболотного, 150,  
тел.: 526-07-09 

16-18  травня 
10:00-17:00 

Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України 

Інститут електрозварювання 
ім. Є.О.Патона НАН України, 
м. Київ, вул. К.Малевича, 11, 
поверх 1, хол, 
тел.: 526-11-29 

26 травня 
10:00-18:00 

«Дні науки. Весна-2018». Заходи з метою популяризації 
науки: лекції, демонстрації, екскурсії, майстер-класи з 
молекулярної, клітинної біології, генетики, біохімії та 
мікробіології 

м. Київ,  
вул. Заболотного, 150,  
тел.: 526-07-09 

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України 

16 травня 
 

День відкритих дверей (виставка-презентація наукових 
досягнень інституту, знайомство з науковою тематикою та 
розробками підрозділів ІСПЕ) 

м. Київ,  
вул. Ген. Наумова,13, 
тел.: 452-3132 



17 травня Наукова конференція молодих вчених Інституту  сорбції та 
проблем ендоекології НАНУ  

м. Київ,  
вул. Ген. Наумова,13, 
тел.: 452-3132 

18 травня 
 

Спільний семінар по адсорбції та каталізу з студентами 
кафедри хімічної технології кераміки та скла хіміко-
технологічного факультету НТУУ «КПІ» 

Кафедра хімічної технології 
кераміки та скла хіміко-
техноло-гічного факультету 
НТУУ «КПІ»  

Інститут гідробіології НАН України 

16 травня 
11:00 

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 

17 травня 
11:00 

Круглий стіл «Чужорідні види гідробіонтів континентальних 
водойм України. Проблеми, тенденції, ризики» за участю 
представників Міністерства екології та природних ресурсів 
України, Держводагенства, Інституту зоології ім. І.І. 
Шмальгаузена НАН України, Національного науково-
природничого музею НАН України та ін. 

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

18 травня 
10:00-15:00 

День відкритих дверей для студентів факультетів біологічного 
та екологічного профілю ВНЗ Києва, учнів київських ліцеїв та 
шкіл, широкого загалу відвідувачів для ознайомлення з 
Інститутом гідробіології НАН України; демонстрація 
кінофільмів, присвячених гідробіологічним та іхтіологічним 
проблемам сучасності 

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

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України 

16 травня 
11:00-15:00 

 
 
 

 

День відкритих дверей 
 
 
 
 
 

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

16 травня 
11:00 

 
 

 

Лекція «Цитомиксис, как форма клеточного отбора» 
 
 
 
 

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

16 травня 
12:00  

 
 

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

м. Київ,  
вул. Осиповського 2-а, к.112, 
тел.: 434 37 77, e-mail: 
innagoriunova@ukr.net  

16 травня 
13:00 

 
 

 

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

 
 

 

м. Київ,  
вул. Осиповського 2-а,  
к.214, 215, 
тел./факс: 434-37-77, e-mail: 
krusnopio0524@gmail.com 

16 травня  
14:00 

 
 

Майстер-клас «Агробактеріальна трансформація томатів 
геному лактоферину людини» 

 
 

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

Інститут економіки промисловості НАН України 

16 травня 
13:00 

 

Науковий семінар з проблем та перспектив модернізації 
промисловості України 

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



17 травня 
11:00 

Круглий стіл «Пріоритетні вектори модернізації економіки 
України»  

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

17 травня 
10:00 

 

Книжково-інформаційна виставка «Праці науковців інституту 
в виданнях 2016-2017рр.» 

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

Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України 

травень  
 

Круглий стіл ««Формування моделі інтегрованого управління 
водними ресурсами в контексті забезпечення сталого водо-
користування», присвячений Всеукраїнському фестивалю 
науки 

м. Київ,  
бул. Тараса Шевченка, 60, 
тел.: 486-90-44 
 

18 травня  
11:40 

Відкрита лекція для студентів, аспірантів та викладачів на тему 
«Індикатори сталого розвитку для України», присвячена 
Всеукраїнському фестивалю науки 

Національний університет 
«Києво-Могилянська 
академія»,  
м. Київ,  
вул. Г. Сковороди, 2  

25 травня  
12:30 

Відкрита лекція для державних службовців центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та 
посадових осіб місцевого самоврядування «Неоіндустральний 
вектор економічного розвитку України», присвячена 
Всеукраїнському фестивалю науки 

Інститут підвищення 
кваліфікації керівних кадрів 
Національної академії 
державного управління при 
Президентові України,  
м. Київ,  
вул. Мельникова, 36/1,  
тел.: 482-30-92 

Інститут економіко-правових досліджень НАН України 

16-18 травня Проведення IV Загальноінститутського конкурсу наукових 
робіт молодих вчених, аспірантів та студентів  

м. Київ,  
бул. Т. Шевченка, 60, 
тел.: 200-55-68 

16 травня Науковий семінар з молодими вченими за темою 
«Перспективні напрями розвитку господарського права»  

м. Київ,  
бул. Т. Шевченка, 60, 
тел.: 200-55-68 

16-18 травня Виставка опублікованих наукових робіт Інституту економіко-
правових досліджень НАН України за останні три роки 

м. Київ,  
бул. Т. Шевченка, 60, 
тел.: 200-55-68 

21 травня Урочисте засідання вченої ради  Інституту економіко-
правових досліджень НАН України  

м. Київ, вул. Желябова 2,  
оф. 323  

Інститут всесвітньої історії НАН України 

16 травня  
10:30-11:50 

Лекція для студентів Київського університету імені Бориса 
Грінченка «Використання сучасних наукових підходів при 
підготовці фахівців-міжнародників» 

Київський університет імені 
Бориса Грінченка  
м. Київ, вул. Тимошенка, 13-
б, к. 116 

17 травня  
10:00-18:00 

 

Круглий стіл молодих учених істориків «Історична наука: 
традиції та новації» 

м. Київ, вул. Леонтовича, 5,  
тел.: 235-99-44 

17 травня  
10:00-11:00 

Доповідь «Всесвітня історія як важливий складник сучасного 
наукового знання та її роль у державотворчих процесах» у 
рамках роботи круглого столу молодих учених істориків 
«Історична наука: традиції та новації» 

м. Київ, вул.. Леонтовича, 5,  
тел.: 235-99-44 

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 
 



31 травня  
11:00-14:00 

Дискусія «Перспективи розвитку досліджень історичної 
пам’яті в контексті потреб національної консолідації» у 
рамках роботи Міжнародної наукової конференції «Теоретико-
методологічні засади дослідження історичної пам’яті» 
 

м. Київ, вул. Леонтовича, 5,  
тел.: 235-99-44 

Інститут української мови НАН України 

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

16 травня День відкритих дверей. 
Презентація видань інституту 

м. Київ,  
вул. Грушевського, 4,  
зал засідань, 
тел.: 278-34-54 

16-18 травня Концерт-лекція фольклорного ансамблю «Божичі» 
 

м. Київ,  
вул. Грушевського, 4,  
зал засідань, 
тел.: 278-34-54 
 

18 травня Презентація циклу відеолекцій з традиційної культури 
українців  

м. Київ,  
вул. Грушевського, 4,  
зал засідань, 
тел.: 278-34-54 

16-18 травня Семінар «Проблеми підготовки наукових академічних 
енциклопедичних видань»  

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

16-18 травня Семінар «Проблеми поширення й розповсюдження наукових 
видань ІМФЕ: взаємодія теорії й практики в сучасній освіті»  

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

16-18 травня Лекція «Проблеми і здобутки української музичної 
енциклопедистики»  

м. Київ,  
вул. Грушевського, 4,  
тел.: 278-34-54, 
050-355-08-72,  
067-123-08-52 

16-18 травня Доповідь «Український музичний меморіал: сумні роковини»  м. Київ,  
вул. Грушевського, 4,  
тел.: 278-34-54,  
050-198-8741 

16-18 травня 
 
 

Доповідь «Українсько-польська музика XIII ст.»  м. Київ,  
вул. Грушевського, 4,  
тел.: 278-34-54, 050-331-21-
39 

16-18 травня 
 

Науково-практичний семінар «Збереження традиційної 
культури після аварії на ЧАЕС. Досвід експедиційних 
досліджень  до зони відчуження»  

м. Київ,  
вул. Грушевського, 4,  
зал засідань, 
тел.: 278-34-54 



16-18 травня 
 

Науково-практичний семінар «Жанр многоліття в українській 
музичній культурі»  

м. Київ,  
вул. Грушевського, 4,  
зал засідань, 
тел.: 278-34-54 

16-18 травня Лекція для студентів історичного факультету  Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка «Знакові 
постаті української етнології» 

м. Київ,  
вул. Володимирська, 60,  
ауд. 349, 
тел.: 234-09-71 
 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

16 травня День аспіранта.  
Семінар-практикум для аспірантів наукових установ та вищих 
навчальних закладів 3-го року навчання на тему «Методичні 
рекомендації з оформлення дисертаційної роботи» 

м. Київ, 
пр. Голосіївський, 3 
 

17 травня  Науково-практичний семінар «Використання баз даних 
EBSCO» 

м. Київ, 
пр. Голосіївський, 3,  
зал засідань, к. 344,  
тел.: 524-47-94 

17 травня  Круглий стіл до 100-річчя НБУВ «Видатні особистості 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» 

м. Київ, 
пр. Голосіївський, 3,  
зал засідань, к. 307,  
читальний зал Фонду 
президентів України, 
тел.: 524-23-14 

2 квітень-
18травень 

Книжкова виставка «Він ніколи нічого не хотів для себе» 
(Дмитро Білоус) (до 100-річчя з дня народження Олеся 
Гончара) 

м. Київ, 
вул. Володимирська, 62 

10травень-
8червня  

 Книжкова виставка «Київська Русь: княжа доба» (до Дня 
слов’янської писемності і культури) 

 

м. Київ, 
пр. Голосіївський, 3,  
виставковий зал, 
тел.: 524-81-38 

14травень-
15червня 

Книжкова виставка «Нанотехнології в українському вимірі» 
(до Дня науки) 

м. Київ, 
пр. Голосіївський, 3,  
виставковий зал, 
тел.: 524-81-38 

14травня – 
25червня 

Виставка музейних експонатів «Європейські сувеніри 
президентам України» (в рамках діяльності Європейського 
центру) 

м. Київ, 
пр. Голосіївський, 3,  
читальний зал, к. 307, 
тел.: 525-54-70 

7травня-
8червня 

Культурно-мистецький проект «Арт-візитівка Києва» 
(Виставка образотворчого мистецтва) 
 

м. Київ,  
пр. Голосіївський, 3, 
конференц-хол, к. 232, 
тел.: 524-37-91 
 

м.  Б і л а  Ц е р к в а 

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України 

16 травня Екскурсія «Фіторізноманіття дендрологічного парку 
«Олександрія» та перспективи його збереження» 
 

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

17 травня Тематична екскурсія  
«Бузковий сад» 
 

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



18 травня Екскурсія по музею парка «Історико-культурна спадщина 
«Олександрії» 

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

Інститут економіки промисловості НАН України 

16 травня 
17:00 

 

Презентація на тему «Польсько-українські відносини у сфері 
науки та освіти». Для учасників громадської організації 
«Товариство польської культури ім. З. Красинського  

м. Біла Церква,  
Площа Торгова, 16, 
тел.: (04563) 6-46-53 
 

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 геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України 

16 травня 
10:00 

Урочисте засідання Вченої ради інституту. Порядок денний: 
поздоровлення; інформація щодо заходів, передбачених в 
рамках XII Всеукраїнського Фестивалю науки 
 
 

м. Дніпро,  
вул. Сімферопольська, 2-а,  
к.216,  
тел.: (0562) 46-01-51 
 

16 травня 
11:20 

Лекція «Гумові футеровки для захисту машин від абразивного 
зносу» 

Дніпровський державний  
аграрний університет,  
м. Дніпро, 
вул. Сергія Єфремова, 25,  
ауд. 236,  
тел.: (0562) 46-42-76 
 

16 травня 
13:00 

День відкритих дверей: екскурсії у наукові відділи та 
лабораторії, відвідання музею інституту школярами середніх 
шкіл № 10 та № 23 м. Дніпро 

м. Дніпро,  
вул. Сімферопольська, 2-а., 
к.220,  
тел.: (0562) 47-38-89 
 

17 травня 
11:20 

Лекція «Глобальні проблеми світу та їх взаємозв’язок з 
видобутком корисних копалин» 

Дніпровський політехнічний 
університет, 
м. Дніпро,  
пр. Д. Яворницького, 19,  
корп. 1, ауд. 1-74,  
тел.: (0562) 46-60-02 
 

17 травня  
14:30 

Лекція «Основні причини вибухів метано-повітряної суміші 
при веденні гірничих робіт» 

Дніпровський політехнічний 
університет,  
м. Дніпро,  
пр. Яворницького, 19,  
корп. 4, ауд.4/9,  
тел.: 050-363-42-58 
 

17 травня  
14:30 

Лекція «Особливості руйнування гірських порід при 
різноградієнтному вибуховому навантаженні» 

Дніпровський політехнічний 
університет, 
м. Дніпро, 
пр. Яворницького, 19, 
корп. 5, ауд. 46,  
тел.: (056) 370-27-02 
 
 



Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України 

16 травня 
8:00 

Лекція «Глибоке навчання з підкріпленням в задачах 
керування складними технічними системами» 

Український державний 
хіміко-технологічний 
університет,  
вул. Наб. Перемоги, 40,  
механічний корп., ауд. 607,  
тел.: (056) 375-68-22, 
e-mail: skh@ukr.net 
 

16 травня 
11:00 

Лекція «Когнітивні інформаційні технології та системи» Придніпровська державна 
академія будівництва та 
архітектури, 
вул. Чернишевського, 24-а,  
ауд. 476, 
e-mail: itk3@ukr.net 
 

16 травня 
12:20 

Лекція «Особливості промислового виробництва в умовах 
ближнього космосу» 

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

18 травня 
8.00 

Лекція «Використання числових методів при вирішенні задач 
нелінійної механіки» 

Дніпровський національний 
університет ім. О. Гончара, 
пр. Д. Яворницького, 35,  
корп. 3, ауд. 42,  
тел.: (056) 376-45-86,  
e-mail: 
Poshivalov.V.P@nas.gov.ua 
 

18 травня 
8:00 

Лекція «Автоматизація збору даних в Інтернеті» 
 

Технічний університет 
«Дніпровська політехніка»,  
пр. Д. Яворницького, 19,  
корп. 1, ауд. 78,  
тел.: (056) 375-68-22,  
e-mail: 
dakhramov@gmail.com 

1 травня 
11:00 

Лекція «Основи теорії граничної рівноваги та її застосування 
до оболонкових конструкцій ракетно-космічної техніки»  
 

Дніпровський національний 
університет ім. О. Гончара, 
пр. Д. Яворницького, 35,  
ауд. 12,  
тел.: (056) 373-29-98,  
e-mail: hudramovich@i.ua 

Інститут фізики гірничих процесів НАН України 

16 травня 
10:00 

Конференція молодих вчених «Сучасна фізика гірничих 
процесів» 
 

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

17 травня 
11:00 

Лекція «Академії наук України – 100 років» для студентів 
гірничого факульту ДВНЗ «НГУ» 
 
 

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



Д о н е ц ь к а  о б л а с т ь 

м.  К р а м а т о р с ь к 

Донецький науковий центр НАН України і МОН України 

17 травня 
 
 

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

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

16-18 травня 
 
 
 

Урочисті засідання вчених рад всіх наукових установ ДНЦ м. Краматорськ,  
вул. Академічна, 72, 
тел.: (0626) 41-47-70 
 

м.  С л о в ’ я н с ь к 

Інститут  прикладної математики і механіки НАН України 

травень 
 
 

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

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

травень 
 
 

Ювілейний загальноінститутський семінар, присвячений 100-
річчю  з дня народження чл.-кор. АН України І.І. Гіхмана 

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

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

м.  У ж г о р о д 

Інститут електронної фізики НАН України 

16 травня 
15:00 

Відкриття Фестивалю науки. Вітання учасників та гостей 
фестивалю 

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

16 травня 
15:15 

«Мікротрон М-30 як важливий інструмент для вивчення тайн 
атомного ядра» 

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

16 травня 
15:45 

«Плазма в сучасних технологіях» м. Ужгород, 
вул. Університетська, 21, 
к.318 
тел.: 64-38-76 

16 травня 
16:15 

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

17 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 



17 травня 
16:00 

«Нанофізика і нанотехнології: відкриття та дослідження в 
інституті» 

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

17 травня 
16:30 

«Вивчення глибинних властивостей біологічних молекул за 
допомогою повільних електронів» 

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

18 травня 
10:00 

Екскурсія співробітників та гостей інституту в мікротронну 
лабораторію 

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

18 травня 
12:00 

«Великий адронний колайдер – потужний інструмент для 
розкриття тайн мікросвіту» 

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

18 травня 
12:30 

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

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 

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

16-18 травня Презентація багатотомного наукового видання «Історія 
декоративного мистецтва України» 

Кропивницька обласна 
універсальна наукова 
бібліотека ім. 
М. Чижевського, 
м. Кропивницький,  
вул.Велика Перспективна,24, 
тел: (0522) 226 579 
 

16-18 травня Цикл лекцій з відеорядом про наукову мистецтвознавчу та 
культурологічну концепцію видання,   новий погляд  на 
народну та професійну художню творчість  українців  в світі 
сучасного гуманітарного дискурсу  

Кропивницька обласна 
універсальна наукова 
бібліотека ім. М. 
Чижевського, м. 
Кропивницький,  
вул.Велика Перспективна,24, 
тел: (0522) 226 579 
 
 
 
 
 
 



Л ь в і в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Л ь в і в 

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

17 травня 
14:00-17:00 
 

День відкритих дверей (спільно з Львівською обласною 
Малою академією наук). Виступи перед учнями, студентами, 
магістрантами та молодими вченими фізико-технічних та 
математичних факультетів ВНЗ Львова директора інституту, 
члена-кореспондента НАН України Р.М.Кушніра та провідних 
науковців про історію виникнення, основні напрямки нау-
кових досліджень інституту та їх застосування у задачах 
практики. Виступи слухачів МАН з презентаціями своїх 
наукових робіт. 

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

22-25 травня 

 

Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми 
механіки та математики», присвячена 100-річчю Національної 
академії наук України та 90-річчю від дня народження 
академіка  Я.С. Підстригача (співорганізатори - Львівський 
національний університет ім. Івана Франка, Національний 
університет «Львівська політехніка», Українське товариство з 
механіки руйнування матеріалів)  
 

м. Львів, вул. Наукова, 3-б, 
тел.: (032) 263-83-77,  
263-53-70, 258-51-26,  
258-96-22 

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 

17 травня 
10:00-18:00 

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

22 травня 
17:00 

Обговорення книжкових новинок із сучасної української 
літератури 

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

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

травень 
 

Вчена рада приурочена до Всеукраїнського фестивалю науки 
 

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

17-19 травня 
 
 

Презентація наукових розробок інституту на  виставці 
наукових досягнень установ НАН України  
 

м. Київ,  
вул. К.Малевича, 11, поверх 
1, хол 

21 травня 
15:00-17:00 

 
 

День відкритих дверей інституту 
 
 
 

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

березень-
грудень 

Постійно діюча виставка монографій та наукових праць  
науковців ФМІ до 100-річчя НАН України 

м. Львів, вул. Наукова, 5, 
бібліотека  

червень-
вересень 

 
 
 

Презентація готових до впровадження розробок інституту 
 
 
 
 

https://metaltechcomua.blogsp
ot.com/p/blog-page_9661.html 
 
 
 



Інститут народознавства НАН України 

16 травня 
12:00-17:00 

 

День відкритих дверей, зустрічі з провідними вченими 
інституту 
 

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

16 травня 
14:00-15:00 

 

Прес-конференція «Діяльність Інституту народознавства в 
системі НАН України» 
  

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

17 травня 
16:00-17:00 

 
 

Презентація розшифрованого шедевру. Французький гобелен 
XVII ст. з колекції Музею етнографії та художнього промислу 
ІН НАН України 
 

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

18 травня 
15:00-17:00 

 

Круглий стіл «Стан і перспективи польових етнографічних 
експедицій» 
 

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

Інститут екології Карпат НАН України 

16-18 травня Цикл лекцій і презентацій: «Еколого-натуралістичні засади 
збереження біорізноманіття Карпатського регіону» 

м. Львів, 
вул. Козельницька, 4, 
тел.: (032)2707430, 
(067)6025122 
 

16-18 травня Науково-практичний семінар: «Процеси спонтанної 
сильватизації на природоохоронних територіях» 

м. Львів, 
вул. Козельницька, 4, 
тел.: (032)2707430, 
(067)6025122 
 

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України 

16 травня 
11:00 

 
 

Круглий стіл на тему: «Розроблення наукових підходів та 
сучасних технологій з підвищення регіональної 
енергоефективності на основі використання ресурсного 
потенціалу некондиційних горючих копалин Прикарпаття» 
 
 

м. Львів,  
вул. Наукова, 3-а, тел.: тел.: 
(032) 263-25-41 

с.  Н а г у є в и ч і  Дрогобицького району Львівської обл. 

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

17 травня Лекція «Концепційні засади створення рекреаційних осередків 
науково-виконавської реконструкції традиційної культури 
бойків»  

Державний історико-
культурний заповідник 
«Нагуєвичі», 
с. Нагуєвичі Дрогобицького 
району Львівської обл., 
тел.: 097-769-58-06,  
067-586-38-44 
 

18 травня Презентація книг: 
- «Динаміка фолькльорної традиції сіл Лютовисько та 
Биличі на Старосамбірщині», 
- «Микола Будник і кобзарство» 

Державний історико-
культурний заповідник 
«Нагуєвичі», 
с. Нагуєвичі Дрогобицького 
району Львівської обл., 
тел.: 097-769-58-06,  
067-586-38-44 
 



Л у г а н с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Р у б і ж н е 

Інститут економіко-правових досліджень НАН України 

16-17 травня Науковий пікнік. Зустріч науковців  Луганської філії 
Інституту економіко-правових досліджень НАН України зі 
студентами Інституту хімічних технологій 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля  

Луганська область, 
м. Рубіжне, 
вул. Володимирська, 31 

м. Сєверодонецьк 

Донецький науковий центр НАН і МОН України    

16 травня 
 
 

 

Вітання з днем науки від ректорів університетів Луганської 
області та від громадськості у засобах масових комунікацій 

м. Сєверодонецьк,  
пр. Центральний 59-а,  
тел.: 0504764030 

16-17 травня 
 
 

 

Науковий пікнік. Зустріч науковців Луганської філії Інституту 
економіко-правових досліджень НАН України зі студентами 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 

м. Сєверодонецьк,  
пр. Центральний 59-а,  
тел.: 0504764030 

травень 
 
 

 

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

м. Сєверодонецьк,  
пр. Центральний 59-а,  
тел.: 0504764030 
 

Інститут економіко-правових досліджень НАН України 

16-17 травня Науковий пікнік. Зустріч науковців  Луганської філії 
Інституту економіко-правових досліджень НАН України зі 
студентами Інституту хімічних технологій 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля  

м. Сєверодонецьк, 
пр. Центральний, 59-а  

травень Урочисте засідання Луганської науково-координаційної ради 
Донецького наукового центру НАН і МОН України    

м. Сєверодонецьк, 
пр. Центральний, 59-а 
 

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 

16 −17  
травня 

Науково-популярні лекції  на тему «Звичайна фізика 
незвичайних явищ» 
 

 

м. Миколаїв, 
вул. Чайковського, 30, 
сш №28, 
тел.: (0512) 55-83-92; 
вул. Космонавтів, 70,  
сш №20, 
тел.: (0512) 21-51-69 

16 травня Доповідь про результати роботи інституту з талановитою 
молоддю на урочистому засіданні Миколаївського 
регіонального відділення МАН України. 
Презентація наукових розробок молодих вчених інституту. 
Доповідь про результати діяльності Миколаївського осередку 
Українського матеріалознавчого товариства 

Управління освіти і науки 
Миколаївської 
облдержадміністрації, 
м. Миколаїв,  
вул. Спаська, 29, 
тел.: (0512) 37-93-93 



16 −17 
травня 

Цикл лекцій для студентів «Науковий потенціал 
Миколаївщини: реалії і виклики сьогодення» 
 
 
 

м. Миколаїв,  
пр. Богоявленський, 43-а, 
кафедра «ІПТ» НУК ім. адм. 
Макарова, 
тел.: (0512) 22-41-13; 
пр. Героїв Сталінграду, 9, 
кафедра «Матеріалознавство 
і технологія металів» НУК 
ім. адм. Макарова, 
тел.: (0512) 39-73-57, 
Миколаївський 
політехнічний інститут, 
вул. Нікольська, 11-а, 
тел.: (0512) 37-97-70; 
Миколаївський національний 
університет ім. В.О. 
Сухомлинського, 
вул. Нікольська, 24 

17 травня  Конкурс наукових робіт молодих вчених і спеціалістів м. Миколаїв,  
пр. Богоявленський, 43-а,  
тел.: (0512) 22-41-13 

18  травня 
 

День відкритих дверей для учнів шкіл м. Миколаєва. 
Ознайомлення з лабораторіями інституту і виставковим залом 

м. Миколаїв,  
пр. Богоявленський, 43-а 
 
 
 

16-17 травня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

м. Миколаїв,  
пр. Богоявленський, 43-а, 
тел.: (0512) 22-41-13; 
пр. Героїв України, 9, 
тел.: (0512) 39-73-57; 
Миколаївський 
політехнічний інститут 
вул. Нікольська, 11-а, 
тел.: (0512) 37-97-70; 
Миколаївський національний 
університет ім. 
В.О.Сухомлинського 
вул. Нікольська, 24 

16-17 травня 
 
 
 
 
 
 
 

Науково-популярні лекції на тему «Звичайна фізика 
незвичайних явищ» 
 
 
 
 
 
 

сш №28 
м. Миколаїв, 
вул. Чайковського, 30, 
тел.: (0512) 55-83-92; 
сш №20 
м. Миколаїв, 
вул. Космонавтів, 70, 
тел.: (0512) 21-51-69 

16 травня 
 
 
 
 
 

Презентація наукових розробок молодих вчених інституту 
 
 
 
 
 

Управління освіти і науки 
Миколаївської 
облдержадміністрації, 
м. Миколаїв,  
вул. Спаська, 29, 
тел.: (0512) 37-93-93 

17 травня 
 
 

Конкурс наукових робіт молодих вчених і спеціалістів 
 
 

м. Миколаїв,  
пр. Богоявленський, 43-а, 
тел.: (0512) 22-41-13 
 



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 

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

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

18 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  
08:15 

Відкрита лекція «Роль науки у екологобезпечному розвитку 
рекреаційно-туристичної діяльності в басейні Куяльницького 
лиману» 

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

18 травня  
11:20 

 

Відкрита лекція «Вплив академічної науки на інноваційну 
активність національних промислових підприємств» 

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

16 травня 
14:00 

Відкрита лекція «Перспективи розвитку наукових досліджень 
у вищій школі» 

Одеський Національний 
університет ім. І.І. 
Мечникова,  
м. Одеса, вул. Дворянська, 2,  
тел.: (048) 723-52-54 

квітень-
травень  

Круглий стіл «Пріоритети спільних наукових розробок для 
соціально-економічного розвитку Українського Причорномор`я» 
спільно з ректорами та завідувачами економічних кафедр 
науково-навчальних комплексів  ІПРЕЕД НАН України 

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

 травень  
 

 

Науково-практичний семінар «Все про природоохоронні 
директиви» 
 

м. Одеса,  
Французький бульвар, 29 
тел.: (048)-725-14-65 

 травень 
  
 
 
 
 

 

Доповіді на круглому столі з нагоди Дня науки щодо 
популяризації наукових розробок ІПРЕЕД НАН України: 
- «Розвиток мережі індустріальних парків як передумови 
створення системи технологічного підприємництва в Україні»  
- «Вплив основних трендів світової економіки на національну 
економіку України» 
 

Одеський національний 
університет ім. 
І.І.Мечникова, 
м. Одеса,  
Французький Бульвар, 24/26,  
тел.: (063) 234-05-01,   
(097) 941-09-52 

травень  
 
 
 
 
 
 

 

Відкрита лекція «Передумови формування та розвитку 
технологічного підприємництва в Україні» 
 
 
 
 
 
 

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



Фізико-хімічного інституту ім. О.В.Богатського НАН України 

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

15 травня День відкритих дверей для студентів та школярів міста Одеси: 
- науково-популярна лекція,  присвячена ювілейній даті 

– 100 річчя від часу заснування Національної академії наук 
України; 

- екскурсія до лабораторій інституту; 
- екскурсія до музею академіка О.В.Богатського 

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

травень 
 

Виставка праць вчених ФХІ, присвячена  Дню науки України 
та професійному святу Дню хіміка 

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

Дунайський біосферний заповідник НАН України 

20 травня  
14:20 

 
 

 
 

Засідання Школи обдарованих дітей, присвячене 100-річчю 
НАН України, в рамках ХІІ Всеукраїнського фестивалю науки 
 
 
 
 

Інформаційно-туристичний 
центр ДБЗ, 
Одеська обл.,   
Кілійський р-н, м. Вилкове,  
вул. Нахимова, 4, 
тел.: (04843) 3-23-40 

18 травня 
15:00 

 
 

 
 

День науки в ДБЗ. Розширене засідання науково-технічної 
ради ДБЗ 
 
 
 
 

Інформаційно-туристичний 
центр ДБЗ, 
Одеська обл.,   
Кілійський р-н, м. Вилкове,  
вул. Нахимова, 4, 
тел.: (04843) 3-23-40 

16 – 18 
травня 

 
 
 
 

Дні відкритих дверей у Інформаційно-туристичному центрі 
ДБЗ до XІІ Всеукраїнського фестивалю науки 
 
 
 
 

Інформаційно-туристичний 
центр ДБЗ, 
Одеська обл.,   
Кілійський р-н, м. Вилкове,  
вул. Нахимова, 4, 
тел.: (04843) 3-23-40 

17 травня 
15:00 

 
 

 
 

Презентація Літописів природи як результатів багаторічних 
досліджень на території ДБЗ (для школярів старших класів 
шкіл Вилківської об’єднаної територіальної громади) 
 
 
 

Інформаційно-туристичний 
центр ДБЗ, 
Одеська обл.,   
Кілійський р-н, м. Вилкове,  
вул. Нахимова, 4, 
тел.: (04843) 3-23-40 

П о л т а в с ь к а  о б л а с т ь 

Інститут народознавства НАН України (Відділення керамології) 

16 травня Урочисте засідання Вченої ради на тему: «Проблеми та 
здобутки української керамології» 

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

17 травня Виставка публікацій науковців установи та літератури, 
присвяченої історії функціонування НАНУ 

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



16-17 травня Лекцій в рамках Днів науки в загальноосвітніх школах на тему 
«100-річний шлях утвердження української науки» 

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

С у м с ь к а  о б л а с т ь 

м.  С у м и 

Інститут прикладної фізики НАН України, Управління освіти і науки Сумської обладміністрації 

16 травня 
 15:00 

Урочисте засідання Вченої ради інституту з нагоди Фестивалю 
Науки та 100-річчя Національної академії наук України, 
вручення грамот Відділення ядерної фізики та енергетики 
НАН України 

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

17 травня 
 11:00 

Урочисті збори з нагоди відзначення ХІІ Всеукраїнського 
Фестивалю науки  

тел.: (0542) 36-01-18 

17 травня 
 12:00 

 

Нагородження відзнаками вчених інституту на урочистих 
зборах з нагоди проведення ХІІ Всеукраїнського Фестивалю 
науки та 100-річного ювілею НАН України 

тел.: (0542) 36-01-18 

17 травня  
 

Виставка досягнень навчальних і наукових закладів Сумської 
області з нагоди Фестивалю науки 

тел.: (0542) 36-01-18 

18 травня  
 

Зустріч учнів-членів Малої академії наук України (природничі 
науки) та випускників ЗНЗ Сумської області з керівництвом та 
провідними науковцями ІПФ НАН України з роз’яснення 
специфіки роботи інституту та перспектив працевлаштування 
після закінчення навчання 

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

18 травня Загальноосвітні лекції з фізики для учнів-членів МАН України 
та випускників ЗНЗ : 
 - «Фізика пучків заряджених частинок», 
- «Метакомпьютінг, як світовий тренд інформатізації 
суспільства» 

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

18 травня Екскурсія учнів-членів Малої академії наук (природничі 
науки) та випускників ЗНЗ Сумської області до 
експериментальної бази  інституту 

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

18 травня 
 9:00 

Інтерв'ю директора ІПФ НАН України з нагоди фестиваля 
науки для засобів масової інформація для засобів масової 
інформації 

м. Суми,  
вул. Петропавловська, 58, 
тел.: (0542 22-46-08) 

19 травня 
 9:00 

Спортивні заходи на природі для працівників інстититуту з 
нагоди дня науки 

м. Суми 

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 

16-19-травня Дні відкритих дверей Установи НАН України, ВНЗ 
регіону 

19 травня «Науковий пікнік» Сад ім. Т.Г. Шевченка 

16-20 травня Виставка плакату «Видатні харківські вчені очима молодих 
дизайнерів» 

Будинок учених 



15-17 травня Міжнародна науково-практична конференція «Стан та 
перспективи співпраці Україна – ЦЕРН» 

НТК «ІМК» НАНУ 

21 квітня– 
27 травня 

Міжнародний фестиваль дитячої і молодіжної творчості та 
інновацій «Таланти ІІІ тисячоліття» 

Харківський національний 
університет міського 
господарства  
ім. О.М. Бекетова 
 

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

14 травня 
 

Презентація інформації про найбільш вагомі наукові 
результати, отримані науковцями інституту в 2017 році на 
інтернет-сторінці http://www.ilt.kharkov.ua 

http://www.ilt.kharkov.ua 

14-25 травня 
10:00-16:00 

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

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

14-26 травня 
 

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

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

14-26 травня Виставка книг співробітників математичного відділення 
ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України 

м. Харків, пр. Науки 47,  
тел.: 341-09-66 

14-26 травня 
10:00-16:00 

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

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

16 травня 
10:00 

Урочисте спільне засідання Вченої ради ФТІНТ 
ім. Б.І. Вєркіна НАН України та  Загальноінститутського 
фізичного семінару, присвячене дням науки  

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

16 травня 
14:00-17:00 

Фізичні демонстрації до Всесвітнього Дня світла, що 
проводиться під егідою ЮНЕСКО, та Всеукраїнського Дня 
науки для школярів та студентів 

м. Харків, пр. Науки 47, 
ILTPE-OSA, IRE-SPIE 
Student Chapters 
тел.: 340-04-68, 096-8691256 

17 травня Лекції для школярів «Топологія навкруги нас» 
 
 

м. Харків,  
вул. Скрипника, 14,   
Математичний гурток КЗ 
ХЦДЕД «Будинок учителя»,  
тел.: 341-09-84 

19 травня 
10:00-16:00 

Фізичні демонстрації «Оптика та азот» для школярів та 
студентів до Всеукраїнського Дня науки  та 100-річчя 
Національної академії наук України 

м. Харків, пр. Науки 47, 
ILTPE-OSA, IRE-SPIE 
Student Chapters,  
тел.: 340-04-68, 0957473373 

24 трваня Лекції для школярів «Геометрія жорсткості та гнучкості» 
 

м. Харків,  
вул. Скрипника, 14,   
Математичний гурток КЗ 
ХЦДЕД «Будинок учителя»,  
тел.: 341-09-84 

10 травня- 
8 червня 

 

ІХ Міжнародна наукова конференція професіоналів та 
молодих вчених «Фізика низьких температур» -ICPYS LTP 
2018, присвячена 100-річчю від часу заснування НАН України 

м. Харків,  
пр. Науки 47, 
вул. Скрипника, 14,   
Математичний гурток КЗ 
ХЦДЕД «Будинок учителя»,  
тел.: 341-09-84, 340-04-68 
http://www.ilt.kharkov.ua/icpy
s2018/   
 



Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

16 травня 
10:00 

 
 
 
 
 
 

Науково-популярна лекція «Таїнство зародження життя в 
умовах in vitro» 
 
 
 
 
 
 

м. Харків 
вул. Переяславська, 23, 
тел.: (057)373-41-43,  
373-88-07,   373-30-39,     
факс: (057) 373-59-52 
e-mail: 
cryo@online.kharkov.ua 
 

16 травня 
11:00 

 
 
 
 
 
 

«Холод в біології і медицині»: знайомство з основними 
напрямками та досягненнями ІПКіК НАН України 
 
 
 
 
 
 

м. Харків 
вул. Переяславська, 23, 
тел.: (057)373-41-43,  
373-88-07,   373-30-39,     
факс: (057) 373-59-52 
e-mail: 
cryo@online.kharkov.ua 
 

16 травня 
12:00 

 
 
 
 
 

 

Екскурсії до підрозділів інституту, спілкування з провідними 
вченими з метою виявлення та залучення талановитої молоді 
до вступу в аспірантуру по проблемам кріобіології і 
кріомедицини 
 
 
 
 

м. Харків 
вул. Переяславська, 23, 
тел.: (057)373-41-43,  
373-88-07,   373-30-39,     
факс: (057) 373-59-52 
e-mail: 
cryo@online.kharkov.ua 
 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України 

16 травня Науково-методичний семінар «Роль науки у формуванні 
економіки знань»  

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

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

18 травня Проблемна лекція «Наукове забезпечення прогнозування 
соціально-економічного розвитку країни»  

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

Інститут технічних проблем магнетизму НАН України 

16 травня 
14:00 

Популярна лекція на тему «Проблеми зменшення магнітного 
поля ліній електропередачі до нормативного рівня. Сучасний 
стан і шляхи вирішення» 
 

Національний технічний 
університет «Харківський 
політехнічний інститут», 
Навчально-науковий 
інститут енергетики, 
електроніки та 
електромеханіки, кафедра 
електричних апаратів, 
м. Харків, вул. Кирпичова, 2, 
тел.:  (0572) 991176, 99-21-62 

17 травня 
10:00 

День відкритих дверей, екскурсія по Магнітодинамічному 
комплексу інституту, що є національним надбанням 

м. Харків,  
вул. Індустріальна 19,  
тел.:(0572)99-11-75, 99-21-62 



17 травня 
11:00 

Науковий семінар: «Вирішення шкільних олімпіадних задач за 
темою «Постійні магніти»» для учнів старших класів середніх 
шкіл м. Харкова 
 

м. Харків,  
вул. Індустріальна 19,  
тел.:(0572)99-11-75, 99-21-62 

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

16  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, 
тел.: 720-33-31 

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

м. Харків,  
майдан Свободи, 4, 
Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, 
тел.: 720-33-31 

16 травня 
 
 
 

Науково-популярна лекція «Мікрохвильові властивості 
незвичайних надпровідників: нові виклики у фізиці та 
застосуванні» 

м. Харків,  
вул. Кирпичова, 2, 
НТУ «ХПІ» 
тел.: 720-33-63 

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

м. Харків, пр. Науки, 14,  
ХНУРЕ, 
тел.: 720-34-63 

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

Харків,  
вул. Акад. Проскури, 12, 
тел.: 720-33-69 

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

м. Харків, пр. Науки, 14,  
ХНУРЕ 
тел.: 720-33-93 

17 травня Науково-популярна лекція «Квантовий компьютер та 
сучасний штучний інтелект» 

м. Харків,  
майдан Свободи, 4, 
Харківський національний 
університет імені В.Н. 
Каразіна, 
тел.: 720-33-31 

Х е р с о н с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Х е р с о н 

Чорноморський біосферний заповідник НАН України 

17 травня День науки в Херсонському державному університеті 
«Національній академії наук України – 100 років» 

Херсонський державний 
університет, 
м. Херсон, 
вул. Університетська, 27 

18 травня Презентація «Наукові дослідження в заповіднику» для юннатів 
ХОЦНЕТУМ 

м. Херсон, 
вул. Чайковського, 236 
 



м.  Г о л а  П р и с т а н ь 

Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України 

18 травня 
 

День відкритих дверей для учнів шкіл м. Миколаєва. 
Ознайомлення з лабораторіями інституту і виставковим залом 

м. Гола Пристань 

Чорноморський біосферний заповідник НАН України 
16 травня 

 
 

Круглий стіл з викладачами ВНЗ м. Херсона «Національній 
академії наук України – 100 років» 
 

м. Гола Пристань, 
Еколого-освітній центр ЧБЗ, 
тел.: (055-39) 26 500 

16-18 травня 
 
 
 

Демонстрація науково-популярних фільмів про ЧБЗ 
відвідувачам музейної експозиції 
 
 

м. Гола Пристань, 
Еколого-освітній центр ЧБЗ, 
тел.: (055-39) 26 500 
 

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 

18 травня 
 
 

Урочисті збори колективу НДП «Софіївка» НАН України 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 

Інституті термоелектрики НАН та МОН України 

16 травня 
12:00 

День відкритих дверей. Зустріч з батьками майбутніх 
абітурієнтів кафедри термоелектрики та медичної фізики 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 

м. Чернівці, вул. Науки,1, 
зал засідань Вченої ради, 
тел.: (0372) 909483 

16 травня 
15:00 

Демонстрація відеоролику «Зустріч з термоелектрикою» для 
майбутніх абітурієнтів кафедри термоелектрики та медичної 
фізики Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича 

м. Чернівці, вул. Науки,1, 
зал засідань Вченої ради, 
тел.: (0372) 909483 

17 травня  
10:00 

Семінар з термоелектрики у обласній спеціалізованій школі-
інтернаті «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» 

м. Чернівці,  
вул. Винниченка, 119, 
Кабінет фізики обласної 
спеціалізованої школи-
інтернату «Багато-
профільний ліцей для 
обдарованих дітей», 
тел.: (0372) 909483 

17 травня  
12:00 

Студентська конференція з термоелектрики м. Чернівці, вул. Науки,1, 
зал засідань Вченої ради, 
тел.: (0372) 909483 

17 травня  
17:00 

Круглий стіл «Розвиток термоелектрики в Україні. Досягнення 
молодих вчених інституту в галузі термоелектрики» 

м. Чернівці, вул. Науки,1, 
зал засідань Вченої ради, 
тел.: (0372) 909483 



18 травня  
12:00 

Урочисте засідання науково-координаційної ради Західного 
наукового центру НАН та МОН України в Чернівецькій 
області з нагоди Всеукраїнського фестивалю науки. 
Нагородження грамотами облдержадміністрації учених 
наукових установ та вищих навчальних закладів області,  які 
мають вагомі досягнення у науковій діяльності та з нагоди  
Дня науки 

м. Чернівці,  
вул. Грушевського,1, 
Зал засідань Чернівецької 
обласної державної 
адміністрації, 
тел.: (0372) 909483 
 

18 травня  
15:00 

Урочисте засідання Вченої ради Інституту термоелектрики з 
нагоди Всеукраїнського фестивалю науки за участю учнів 
шкіл м. Чернівці і Чернівецької області та студентів кафедри 
термоелектрики і медичної фізики Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича. 
Нагородження грамотами учених Інституту та студентів 
кафедри, які мають вагомі досягнення у науковій діяльності з 
нагоди Дня науки 

м. Чернівці, вул. Науки,1, 
зал засідань Вченої ради, 
тел.: (0372) 909483 

Інститут економіко-правових досліджень НАН України 

10-12 травня    Міжнародна науково-практична конференція   «Маркетинг та 
брендинг територій у сучасних процесах соціально-
економічного розвитку»  

Чернівецький національний 
університет імені Ю. 
Федьковича 
вул. Кафедральна, 2, 
тел.: 55 98 82 

 
 
 

 
 

Установи Міністерства освіти і науки України 

 
Національний  технічний  університет  України  

«Київський  політехнічний  інститут» 
 

Дата і час 
проведення 

Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 

15–17 травня І Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та 
аспірантів «Радіоелектроніка в ХХІ столітті» 

м. Київ,  
пр. Перемоги 37,  
РТФ, корп. 17, 
тел.: 097-291-26-15 

15–18 травня VI міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерне 
моделювання в хімії та технологіях і системах сталого 
розвитку» (“6th International Scientific Practical Conference 
"Modeling and simulation for chemistry, technologies and 
sustainable development systems") 
 

м. Київ,   
пр. Перемоги, 37,  
ХТФ,  
тел.: 204-82-12 

17–18 травня Науково-технічна конференція «Проблеми геоінженерії та 
підземної урбаністики» 

м. Київ,  
вул. Борщагівська, 115,  
корп. 22, ІЕЕ, 
тел.: 204-82-28 

17-18 травня XX Міжнародна науково-технічна конференція «Системний 
аналіз та інформаційні технології» SAIT-2018 

м. Київ,   
пр. Перемоги, 37,  
ННК «ІПСА»  
тел.: 204-81-46 



22-25 травня VІ Міжнародна Самсонівська конференція 
«Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів», 
присвячена 100-річчю від дня народження Г.В. Самсонова та 
100-річчю НАН України 
 

м. Київ,   
пр. Перемоги, 37, 
інженерно-фізичний 
факультет, 
тел.: 204-82-17 
 

23 травня Науково-технічний семінар професорсько-викладацького 
складу і аспірантів «Дослідження жорсткості друкарського 
апарату флексографічних машин» 

м. Київ,  
вул. Янгеля 1/37,  
тел.: 204-99-15 
 

23-25 травня Міжнародна конференція «Інноваційні технології та 
інжиніринг в зварюванні і споріднених процесах «PolyWeld–
2018» 

м. Київ,  
вул. Дашавська 6/2, 
Зварювальний факультет,  
тел.: 454-92-58 
 

24–25 травня XX Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. 
Людина. Суспільство» (XX International science conference 
"Ecology. Human. Society”) 

м. Київ,   
пр. Перемоги, 37,  
Інженерно-хімічний 
факультет,  
тел.: 0503828157 
 

25 травня ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми 
та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному 
ринку України» 

м. Київ,  
вул. Володимирська, 7, 
корп.25, Видавничо-
поліграфічний інститут 
тел.: 279-07-12 

 
 
 

Установи Національного центру «Мала академія наук України» 
 

Дата 
проведення 

Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 
15-18 травня  Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор 

Дослідник» 
Національний центр «Мала академія 
наук України, 
м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 38-44, 
тел.: 489-5580 
 

16 травня Відкритий лекторій в рамках проекту «Всеукраїнська 
мобільна студія популярної науки та техніки» 

Національний центр «Мала академія 
наук України», 
м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 38-44, 
тел.: 489-5599 
 

17 травня  Виставка демонстраційних моделей і макетів науково-
технічних учнівських розробок 

НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» 
м. Київ, пр. Перемоги, 37  

18 травня Всеукраїнський науково-освітній проект Малої академії 
наук України «Відкрита освітня лабораторія» 

лабораторія МАНЛаб, 
м. Київ,  
вул. Мельникова, 63,  
тел.: 489-5599 

 



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 травня 

 10:00 
Семінар-практикум «Засоби педагогічної анімації у 
формуванні безпечної поведінки дитини» 

Інститут проблем виховання НАПН 
України, 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
тел.: (044) 455-53-38  

14 травня 
10:00 

Всеукраїнський методологічний семінар-тренінг для 
молодих науковців «Створення та використання 
ідентифікатора ORCID науковцями» 

Інститут інформаційних технологій 
і засобів навчання НАПН України, 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,  
к. 205, зал засідань,  
тел.: (044)453-90-51 

14 травня 
 10:00 

Урочисте засідання вченої ради Інституту педагогіки до 
Дня науки. Вручення Премій Інституту педагогіки 
НАПН України імені видатних вчених-педагогів 

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

15 травня 
 9:00 

Науково-практичний семінар «Основні напрями 
науково-інформаційної діяльності бібліотек 
(бібліографічної, реферативної, аналітичної) в умовах 
євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: теорія й 
практика» 

ДНПБ України 
ім. В.О. Сухомлинського, 
м. Київ, вул. Берлинського, 9, 
тел.: (044) 239-11-02 

15 травня 
 11:00 

Круглий стіл «Підготовка практичних психологів в 
умовах трансформаційних змін у вищій освіті» 

Інститут людини Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка,  
м. Кив, вул. Шамо, 18/2, 
тел.: (044) 553-97-87, 
 (044) 252-70-11 

16 травня 
 10:00 

Всеукраїнська інтернет-конференція «Диференціація у 
шкільний освіті: історичний досвід і сучасні 
технології» 

Інститут педагогіки НАПН України  
м. Київ,  
вул. Січових Стрільців, 52-д,  
тел.: (044) 481-37-72, 481-37-31 

16 травня 
 10:00 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Джерела 
та історіографія про трансформаційні процеси в 
освітньому просторі України (1991-2017)» 

ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського,  
м. Київ, вул. Берлинського, 9, 
тел.: (044) 239-11-03 

16 травня 
 10:00 

Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Організація навчально-виховного процесу дітей з 
порушеннями зору в контексті особистісно-
орієнтованого підходу» 

Інститут спеціальної педагогіки 
НАПН України, 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,  
тел.: (044) 440-42-92 

16 травня 
10:00 

ХХІІ Міжінститутський семінар з медіапсихо-логії  
та  медіаосвіти 

Інститут журналістики  
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка,  
м. Київ, вул. Мельникова, 36/1,  
тел.: (044) 425-24-08 

17 травня 
 10:00 

Майстер-клас «Технології формування просоціальної 
поведінки підлітків уразливих категорій» 

Школа № 292 імені гетьмана 
України Івана Мазепи,  
м. Київ, Вулиця Данькевича, 5, 
тел.: (044) 455-53-38  
 
 



17 травня 
10:00 

Майстер-клас «Аналітично-пізнавальна активність у 
становленні особистості учня» 

Інститут обдарованої дитини  
НАПН України,  
м. Київ,  
вул. Січових Стрільців, 52-д,  
тел.: (044) 481-27-27, 481-27-16 

17 травня 
10:00 

Науково-практичний семінар «Організація 
логопедичної допомоги дітям з порушеннями мовлення 
у закладах з інклюзивною формою навчання» 

Інститут спеціальної педагогіки 
НАПН України, 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,  
тел.: (044) 440-42-92 

17-18 травня 
10:00 

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

ДНПБ України 
ім. В.О. Сухомлинського,  
м. Київ, вул. Берлинського, 9, 
тел.:  (044) 239-11-03 

17-18 травня 
10:00 

Книжкова виставка «Зарубіжні періодичні видання у 
фонді ДНПБ України  
ім. В.О. Сухомлинського» 

ДНПБ України 
ім. В.О. Сухомлинського,  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
тел.: (044) 239-11-02 

17-18 травня 
10:00 

Книжкова виставка «Внесок НАПН України в 
розбудову національної освіти» 

ДНПБ України 
ім. В.О. Сухомлинського,  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 
тел.: (044) 239-11-02 

17 травня 
10:00 

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

Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України,  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,  
тел.: (044) 440-62-86, 440-63-88 

17 травня 
 14:00 

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

Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України,  
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9,  
тел.: (044) 440-62-86, 440-63-88 

17-18 травня 
10:00 

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

Інститут психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України,  
м. Київ, вул. Паньківська, 2, 
тел.: (044) 288-33-20 

18 травня 
10:00 

Науково-практична конференція «Психолого-
педагогічний супровід професійного розвитку 
педагогічних працівників: стан і перспективи» 

Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка,  
м. Київ, проспект П. Тичини, 22-а, 
тел.: (044) 440-62-86, 440-63-88 

18 травня 
10:00 

Майстер-клас «Креативна природнича освіта: теорія, 
технологія, техніка» 

Інститут обдарованої дитини НАПН 
України,  
м. Київ,  
вул. Січових Стрільців, 52-д,  
тел.: (044) 481-27-27, 481-27-16 

18 травня 
 10:00 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і 
молодь 2018: пріоритетні напрями глобалізаційних 
змін» 

ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України,  
м. Київ,  
вул. Cічових стрільців, 52-а,  
тел.: (044) 484-01-98 

18 травня 
10:00 

Круглий стіл «Наукова молодь в умовах інтеграції 
України в міжнародний освітній та науковий простір: 
сучасний стан, проблеми, перспективи» 

ДНПБ України 
ім. В.О. Сухомлинського,  
м. Київ, вул. Берлинського, 9, 
тел.: (044) 239-11-02 

19-20 травня 
10:00 

Тренінг для тренерів «Патріотичне виховання 
підростаючої особистості» 

Екологічно-натуралістичний центр 
учнівської молоді,  
м. Київ, вул. Вишгородська, 19, 
тел.: +380687585601 



24 травня  
10:00 

Науково-практичний семінар «Формування мистецьких 
цінностей дітей у контексті модернізації змісту 
позашкільної освіти» 
 

Будинок дитячої та юнацької 
творчості «Дивоцвіт» Дарницького 
району м. Києва, 
м. Київ,  
вул. Архітектора Вербицького, 4-б, 
тел.: (044) 455-53-38  

24 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,  
к. 205 , зал засідань,  
тел.: (044) 453-90-51 

25 травня 
10:00 

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

ДВНЗ «Університет менеджменту 
освіти» НАПН України, 
м. Київ,  
вул. Cічових стрільців, 52-а, 
тел. (044) 481-38-57 

30 травня 
10:00 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Психологія самосвідомості особистості», присвячена 
120-річчю із дня народження  
П.Р. Чамати 

Інститут психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України,  
м. Київ, вул. Паньківська, 2, 
тел.: (044) 288-33-20 

м.  Б і л а  Ц е р к в а 

17 травня 
10:00 

Науково-практичний семінар «Сучасні корекційно-
адаптивні технології освіти дітей з комплексними 
порушеннями розвитку» 

Білоцерківська спеціальна 
загальноосвітня школа № 19, 
м. Біла Церква, 
вул. Левка Симиренка, 49, 
тел.: (044) 440-49-92 

В і н н и ц ь к а   о б л а с т ь 

м.  В і н н и ц я 
15-17 травня 

10:00 
ХІV Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасні інформаційні технології та інноваційні 
методики навчання в підготовці фахівців: методологія, 
теорія, досвід» 

Вінницький державний 
педагогічний університет, 
м. Вінниця, 
вул. Острозького, 32,  
тел.: (0432) 265-220 

В о л и н с ь к а   о б л а с т ь 

с м т.  К о л к и 
10 травня 

10:00 
Всеукраїнський on-line семінар «Кар’єрне 
консультування учнів закладів професійної освіти» (у 
рамках всеукраїнського експерименту) 

ДНЗ «Колківське вище професійне 
училище», 
Волинська область,  
вул. Маневицький район, 
смт. Колки, Грушевського, 43,  
тел. (03376) 3-26-92 

З а п о р і з ь к а  о б л а с т ь 

м.  М е л і т о п о л ь 
18-20 травня 

10:00 
VIII Всеукраїнська науково-практична конференція з 
міжнародною участю «Соціально-психологічні 
особливості професійної діяльності працівників 
соціальної сфери в ситуаціях сьогодення»  

Мелітопольський державний 
педагогічний університет 
ім. Б. Хмельницького,  
м. Мелітополь, 
вул. Гетьманська, 20,  
тел.:  (044) 425-24-08 



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 
16 травня 

 11:00 
Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Упровадження освітніх інновацій у професійних 
навчальних закладах: прийоми, методи, технології» 

ДНЗ «Професійно-технічне 
училище № 8 м. Кіровоград», 
м. Кропивницький,  
вул. Волкова, буд. 15,  
тел.: (095) 325-29-39 
 

18-19 травня 
10:00 

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

Кропивницький державний 
педагогічний університет  
ім. В. Винниченка, 
м. Кропивницький, 
вул. Шевченка, 1, ауд. 504, 
тел.: (0522)36-15-11 

О д е с ь к а  о б л а с т ь 

м.   І з м а ї л 
7 травня 

10:00 
Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Соціалізація учителя як умова успішної соціалізації 
обдарованих учнів» 

Спеціалізована загальноосвітня 
школа №1 ім. О.В. Суворова І-ІІІ ст. 
з поглибленим вивченням 
англійської мови   
м. Ізмаїл,  
вул. Шкільна, 57,  
тел.: (04841) 22464 
 

С у м с ь к а  о б л а с т ь 

м.   Г л у х і в 
21 травня 

 10:00 
Тренінг для викладачів коледжів і технікумів 
«Формування готовності педагогічних працівників до 
стандартизації у коледжах і технікумах аграрного 
профілю» 

Глухівський агротехнічний інститут 
ім. С.А. Ковпака,  
м. Глухів, 
вул. Терещенків, 36, 
тел.: (05444) 2-35-52, 2-37-81 

22 – 23 травня 
10:00 

Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми технологічної і професійної 
освіти» 

Глухівський національний 
педагогічний університет 
імені Олександра Довженка, 
м. Глухів,  
вул. Києво-Московська, 24,  
тел/факс: (05444) 234-74 
 

Х а р к і в с ь к а  о б л а с т ь 

м.   Х а р к і в 
17-18 травня 

 10:00 
ХІХ Міжнародна науково-практична конференція 
«Освіта і доля нації» 

Харківський національний 
педагогічний університет, 
м. Харків,  
вул. Валентинівська, 2, 
тел.: 0677390169  
 



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 
17 травня 

10:00 
VІІ Міжнародний науково-методологічний семінар 
«Розвиток порівняльної професійної педагогіки у 
контексті глобалізаційних  та інтеграційних процесів» 

Хмельницький національний 
університет,  
м. Хмельницький,  
вул. Інститутська, 11, 
тел.: (044) 440-62-86, 440-63-88 

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 
18 травня 

10:00 
Семінар-практикум «Педагогічний супровід учнів з 
порушеннями слуху в умовах інклюзивного навчання» 

Комунальний загальноосвітній 
навчальний заклад «Чернівецький 
обласний навчально-
реабілітаційний центр № 1», 
м. Чернівці,  
вул. Аксенина, 6,  
тел.: (044) 440-42-92 

 
 
 
 
 
 

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 

25 травня 13:00-
17:00 

Конференція  «Реабілітаційне лікування хворих з 
наслідками вогнепальних уражень нервової системи» 

м. Київ, 
вул. Платона Майбороди, 32, 
конференц-зал, 
тел.:  050-357-33-92,    
e-mail: L.Pichkur@neuro.kiev.ua  
 

16-18 травня Конференція молодих нейрохірургів «Мініінвазивні 
технології в нейрохірургії: тенденції сьогодення та 
перспективи» 

м. Київ, 
вул. Платона Майбороди, 32, 
конференц-зал, 
тел.: 050-381-15-33 
 

28-29 травня Конференція «Нейрохірургія задньої черепної ями / 
основи черепа» 

м. Київ, 
вул. Платона Майбороди, 32, 
конференц-зал, 
тел.: 067-767-97-35;  
e-mail: fedirkovol@gmail.com 
 



7-9 травня Сателітний симпозіум «Нейрохірургія болю» в рамках 
Східно-Європейського конгресу з болю 

НСК «Олімпійський»,  
м. Київ,  
вул. Васильківська, 55,  
тел.: 097-391-56-41,   
e-mail: vabil@i.ua 
 

Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України 

27 квітня «Актуальні питання збереження соматичного та 
репродуктивного здоров’я жінок» 

м. Київ  
вул. П. Майбороди, 8, 
конференц-зал, 
тел.: 484-40-64  

21-23 травня «Актуальні питання та практичні аспекти дитячої 
пульмонології і алергології» 

м. Київ  
вул. П. Майбороди, 8, 
конференц-зал, 
тел.: 483-60-16 

27 квітня «Сучасні технології в діагностиці та лікуванні 
захворювань статевих органів у жінок репродуктивного 
віку» 

«Київ Експо Плаза» 
тел.: 483-84-23 

17-18 травня Актуальні питання дитячої гепатології м. Київ  
вул. П. Майбороди, 8, 
конференц-зал, 
тел.: 483-80-26 

24 квітня Виставка досягнень інституту, присвячених 25-річчю 
НАМН України 

Український дім  
тел.: 484-18-71 
 
 

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

16 – 18 травня 
 

Виставка наукових робіт співробітників інституту і 
виставка новітніх досягнень у фтизіатрії та 
пульмонології в Україні та світі 

м. Київ, вул. М. Амосова, 10, 
наукова бібліотека, 
тел.: 249-61-69 
 

16–17 травня Показові хірургічні втручання на легенях і плеврі із 
застосуванням новітніх розробок співробітників 
інституту 

м. Київ, вул. М. Амосова, 10, 
тел.: 275-70-94  

17 травня Лекція-презентація «Найвагоміші наукові досягнення 
інституту за останні 10 років» 

м. Київ, вул. М. Амосова, 10, 
тел.: 273-32-84 

18 травня 
 

Круглий стіл провідних вчених інституту, присвячений 
Дню науки 

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

18 травня Показовий розбір хворих із труднощами діагностики та 
лікування туберкульозу і неспецифічних захворювань 
легень 

м. Київ, вул. М. Амосова, 10, 
тел.: 270-35-52 

18–20 травня День відкритих дверей м. Київ, вул. М. Амосова, 10, 
тел.: 275-27-00 

Науково-практичний центр ендоваскулярної нейроентгенохірургії НАМН України 

16 травня 10:00-
13:00 

 

Презентація ДУ  «Науково-практичний Центр ендовас-
кулярної нейроентгено-хірургії НАМН України» для  
ознайомлення з його роботою (будуть представ-лені 
відеоматеріали, стенд, публікації) 

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

17 травня 10:00 
 

Круглий стіл. «Актуальні питання ендоваскулярної 
нейрорентгенохірургії».  
На питання відповідає директор Центра, д.мед.н. 
Щеглов Д.В.,  провідні спеціалісти Центру 

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



18 травня  
9:00 

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

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

Інститут нефрології НАМН України 

16 травня   
10:00-14:00 

День відкритих дверей для студентів та лікарів-інтернів 
Національного медичного університету ім. 
О.О.Богомольця  

Клініка інституту, 
м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 17-в, 
тел.: 225-93-77 

17 травня Круглий стіл-обговорення проведеного 13.03.18 
міжнародного Дня нирки «Нирки та здоров’я жінки»,  
стандартизація напрямків діагностики і лікування 
уражень нирок  

Інститут урології НАМН України, 
наукові лабораторії Інституту 
нефрології 

18 травня Обговорення актуальних наукових проблем щодо 
надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на 
ХХН 5 ст. методами ДЗНТ 

м. Київ,  
Обсерваторний пров. 3-а,  
тел.: 486-54-03 
 

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

17-18 травня 
 

VІІІ науково-практична конференція Асоціації 
аритмологів України 

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

Національний інститут хірургії та трансплантології НАМН України 

17-18 
травня 

Науковий семінар «Застосування клітинних технологій 
в хірургії» в рамках пленуму Асоціації хірургів України 

м. Київ,  
вул. Героїв Севастополя, 30, 
тел.: 408-44-88 

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України 

17 травня 
 

Ознайомлення з науковими досягненнями та 
розробками інституту 

м. Київ, вул. М. Амосова, 5, 
тел.: 275-37-11 

17 травня 

 

Проведення екскурсії та ознайомлення зі структурними 
підрозділами інституту 

м. Київ, вул. М. Амосова, 5, 
тел.: 275-37-11 

17 травня Презентація доповіді про історію та видатних вчених 
інституту 
 

м. Київ, вул. М. Амосова, 5, 
тел.: 275-37-11 

Інститут урології 

17-18 травня 
 

 

Науково-практична конференція «Сексопатологія, 
андрологія; досягнення та перспективи» 
 

м. Київ,  
Інститут Урології НАМНУ,  
тел.: 486-67-31 

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

16 травня Науково-практична конференція в питань 
інноваційного використання стовбурових клітин в 
комплексному лікуванні хворих із синдромом 
діабетичної стопи 

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

18 травня Наукова конференція, присвячена дослідженню 
механізмів перенесення сигналів як підгрунття для 
розробки тангентної терапії захворювань нарниркових 
залоз 
 

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



Українська асоціація хірургії кисті, Українська асоціація ортопедів-травматологів, 
Українська асоціація спортивної травми, хірургії коліна та артроскопії, 

Інститут травматології та ортопедії НАМН України 
24-25 
травня 

Науково практична конференція з міжнародною участю 
«Актуальні питання хірургії верхньої кінцівки, 
артроскопії та спортивної травми», присвячена  
25-річчю Національної академії медичних наук України 

м. Київ,  
вул. Бульварно-Кудрявська, 27, 
тел.: (050) 358-05-68,       
(095) 429-69-42 
(050) 075-46-54 

Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України 

22 травня Круглий стіл «Протизапальна активація макрофагів 
старих мишей при співкультивуванні з МСК тимуса» 

м. Київ, 
тел.: 430-40-68, 
т/ф. 432-86-77 

Інститут фармакології та токсикології НАМН України 

15 травня 
14:30-15:30 

Семінар «Як коректно обробляти дані 
фармакологічного експерименту» (медико-біологічна 
статистика) 
 

м. Київ, 
вул. Антона Цедика (Е. Потьє), 14, 
к. 202,  
тел.: 456-03-23, 456-42-56 

15 травня 
15:45-16:30 

Майстер-клас «Клінічна хімія в фармакології» 
 

м. Київ, 
вул. Антона Цедика (Е. Потьє), 14, 
к. 410,  
тел.: 456-03-23, 456-42-56 

с. Ц и б л і 
Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України та  

Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни 
21 травня Виїзний семінар «Ефективність та безпечність 

медикаментозної терапії в геріатричній клініці» 
с. Циблі,  
тел.: 254-15-08, 254-15-78 

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 загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева,                                                                      
Подільський регіональний центр онкології 

16 травня 
9:00 

Майстер-клас «Ендоваскулярні технології в лікуванні 
захворювань малого тазу» 
 

м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 84 

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 

16 травня 
14:00 

Урочисте засідання, присвячене святкуванню XII 
Всеукраїнського фестивалю науки 

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

17 травня 13:00 Внутрішньоінститутська конференція молодих учених 
«Нові методи діагностики і лікування хвороб крові» 

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

18 травня 
14:00 

Внутрішньоінститутська конференція «Нові технології 
отримання препаратів плазми крові і комплексних 
інфузійно-трансфузійних препаратів 
поліфункціональної дії для застосування у клінічній 
практиці» 

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



Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України 

25 травня Виїздний семінар «Нейро- і ендотеліальна протекція в 
комплексній терапії хвороби Паркінсона» 

м. Львів, 
тел.: +380(44) 254-15-49, 
т/ф. +380(44) 430-37-82 
 

Інститут спадкової патології НАМН України 

18 травня Презентація стенду «Захист кандидатських та 
докторських дисертацій співробітниками ДУ «Інститут 
спадкової патології НАМН України» з 2000 р.» 
 

м. Львів, 
вул. Лисенка, 31-а 

Українська асоціація хірургії кисті, Українська асоціація ортопедів-травматологів, 
Українська асоціація спортивної травми, хірургії коліна та артроскопії, 

Інститут травматології та ортопедії НАМН України 
24-25 
травня 

Науково практична конференція з міжнародною участю 
«Актуальні питання хірургії верхньої кінцівки, 
артроскопії та спортивної травми» що присвячена 25-
річчю Національної академії медичних наук України 

м. Львів,  
вул. Княгині Ольги, 116,  
Готель «Супутник» 
тел.: (050) 358-05-68, 
(095) 429-69-42 
(050) 075-46-54 

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) 263-53-74 
 

18-24 травня 
9:00-16:00 

Презентація стенду наукових праць співробітників 
інституту, присвячена XIV з´їзду офтальмологів 
України. 
Виставка нових надходжень та огляд фахових видань з 
офтальмології.. Проведення Дня інформації для 
лікарів-офтальмологів. Ознайомлення з новими 
періодичними фаховими виданнями. 
Тематична виставка видань з офтальмології, 
присвячена дню дитячого офтальмолога 
 

м. Одеса,  
Французький б-р, 49/51, 
Наукова бібліотека  
тел.: 048729849 

18 травня 
15:00 

Цикл лекцій, присвячених вченим Філатовської школи Музейно-виставковий комплекс ім. 
акад. В.П. Філатова,  
м. Одеса, Французький б-р, 49/51,  
тел.: 0487298490 

22 травня 
9:00 

День дитячого офтальмолога 
Вродженна патологія переднього відділу ока. 
Ретинопатія недоношених. 
Доброякісні і злоякісні новоутворення орбіти у дітей. 
Рідкісні внутріочні пухлини судинного тракту ока у 
дітей. 
Вибухові травми очей в дитячому віці. 
Завдання і правила ПХО рани рогівки і склери у дітей. 
Синдром Стюрж-Вебера і глаукома. Особливості 
хірургії. 
Дермоїдні кісти рогівки. Клініка і хірургічне лікування. 

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



22 травня 
9:00 

Філатовська школа: семінари для офтальмологів 
Захворювання переднього відділу ока; 
Аутоімунні захворювання; 
Ревматологія; 
Нейроофтальмологія 
 

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

Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України 

17 травня  
14:00 

Засідання секції молодих вчених ДУ «ІСЩЛХ НАМН» м. Одеса, 
вул. Рішельєвська, 11, 
актовий зал, 
тел.: (048) 728-24-84 

18 травня 
14:00 

Лікарська конференція за участю запрошених лікарів 
стоматологів ЛПЗ Одеси та Одеської області 
«Наукові основи застосування адаптогенів для 
профілактики та лікування основних стоматологічних 
захворювань 

м. Одеса, 
вул. Рішельєвська, 11, 
актовий зал, 
тел.: (048) 728-24-84 
 

31 травня 
10:00 

Науково-практична конференція з міжнародною 
участю, присвячена 90-річчю від дня створення 
Інституту стоматології та щелепно-лицевої хірургії 
Національної академії медичних наук України: 
«Досягнення та перспективи розвитку сучасної 
стоматології» 

м. Одеса 
вул. Рішельєвська, 11, 
актовий зал, 
тел.: (048) 728-24-84 

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 

17 травня 
10:00-12:00 

Науково-практична конференція для лікарів 
Харківського регіону «Ключові питання лікування 
цукрового діабету та захворювань щитовидної залози» 

м. Харків, вул. Алчевських, 10,  
тел.: 067-571-86-00, 
e-mail: org@ipep.com.ua  
  

17 травня 
10:00-17:00 

День відкритих дверей до музею інституту  м. Харків, вул. Алчевських, 10,  
тел.: 067-571-86-00 
e-mail: org@ipep.com.ua 
 

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН 

17 травня Круглий Стіл «Актуальні питання трансферу наукового 
знання, отриманого при проведенні дослідницьких 
робіт» 

Обласна наукова бібліотека  
ім. Н.Г. Короленко 

18 травня Науковий симпозіум «Когнитивні порушення у дітей та 
підлітків з тривожно-депресивними розладами» 

м. Харків, 
пр. Ювілейний, 52-а 
 

15-30 травня Цикл лекцій та семінарів для учнів ЗНЗ щодо 
професійної орієнтації 

м. Харків, 
Загальноосвітні навчальні заклади  

травень Виставка інформаційно-інноваційного ресурсу 
дослідницьких робіт, які виконані в Інституті 

м. Харків, 
пр. Ювілейний, 52-а 
 

Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України 

25 травня 
 

Науково-практичний вебінар «Сучасні проблеми 
діагностики і лікування раку щитоподібної залози» 
присвячений Всесвітньому дню щитоподібної залози 
 

м. Харків, 
вул. Пушкінська, 82, 
тел.: (057)725-50-74 



Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН 

17 травня 
10:00 

Науковий симпозіум  з міжнародною участю  
«Моніторинг основних факторів ризику неінфекційних 
захворювань - запорука здоров'я населення України», 
присвячений 25-річчю НАМН України та Дню науки  
 

м. Харків,  
вул. Жінок-Мироносиць, 10 
Дом вчених, конференц-зал  
 

24 травня   
10:00 

Науково-практична конференція молодих вчених з 
міжнародною участю «Профiлактична медицина 
сьогоднi: внесок молодих спецiалiстiв», присвячена 25-
річному ювілею НАМН України та Дню науки 

м. Харків, 
пр. Любові Малої, 2-а 

25 травня  
11:00 

Вебінар «Нові патогенетичні механізми розвитку 
хронічної серцевої недостатності та сучасні підходи в 
лікуванні» 

Онлайн-трансляція на сайті 
https://www.youtube.com/channel/ 
UC85gM8LtzXKKljTHL590dGA, 
канал YouTube: «Совет молодых 
ученых НИТ им. Л. Т. Малой 
НАМНУ» 

Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України 

17-18 травня Науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Українська психіатрія: практика, освіта, 
дослідження» 

Premier Palace Hotel Kharkiv, 
м. Харків,  
пр. Незалежності, 2, 
тел.: 050-301-24-34, 
097-614-04-44 

17 травня Семінар для практичних лікарів-неврологів «Імуно-
глобуліни в неврології» 

м. Харків, 
вул. Акад. Павлова, 46, 
тел.: (057) 764-82-57 

18 травня Круглий стіл «Мозковий інсульт: принципи лікування 
та профілактики» 

м. Харків, 
вул. Академіка Павлова, 46, 
тел.: (050) 615-87-05 

Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева 

15 травня 
15:00 

Засідання Асоціації хірургів Харківської області 
«Наукові досягнення ДУ «Інститут загальної та 
невідкладної хірургії ім. В.Т.Зайцева НАМН України» 
за 18 років в НАМН України», присвячене 25-річчю 
НАМН України 

м. Харків,  
в’їзд Балакірєва, 1 

 
 
 

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 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 
16 травня 

12:00 
Круглий стіл «Імплементація міжнародних стандартів у 
цивільне та господарське судочинство України» 

м. Київ, вул. Раєвського, 23-а, 
тел.: 286-70-98 
 

18 травня  
12:00 

Майстер-клас «Методика проведення наукових 
досліджень в ФРН» 

м. Київ, вул. Раєвського, 23-а, 
тел.: 286-70-98 
 



Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України 

16-18 травня  Експозиція наукових видань Науково-дослідного 
інституту інтелектуальної власності НАПрН України 

м. Київ, вул. К. Малевича, 11, 
поверх 13, 
тел.: 200-08-76 
 

17 травня  
14:00 

 

Круглий стіл «Запобігання порушенню прав 
інтелектуальної власності і прав людини в науковій та 
практичній діяльності в сфері психології» спільно з 
Науково-дослідним інститутом інтелектуальної 
власності НАПрН України 

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

18 травня  
10:00 

І Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Всеукраїнський семінар з проблем економіки  
інтелектуальної власності» 

м. Київ, вул. К. Малевича, 11, 
поверх 13, 
тел.: 200-08-76 
 

18 травня  
14:30 

Оголошення результатів конкурсу на кращу наукову 
роботу 

м. Київ, вул. К. Малевича, 11, 
поверх 13, 
тел.: 200-08-76 
 

Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Комітет Верховної Ради України з 
питань науки та освіти, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,                 

ННЦ НТУУ «КПІ» імені І. Сікорського 
10 травня  

10:00  
Круглий стіл «Права, свободи і безпека людини в 
інформаційній сфері» 

НТУУ «КПІ» імені І. Сікорського,  
м. Київ,  
пр. Перемоги, 37, 
тел.: 234-94-56 
 

В і н н и ц ь к а   о б л а с т ь 

м.  В і н н и ц я 

Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України,                                                               
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 

25 травня  
10:00  

Круглий стіл «Інформаційно-правове та організаційно-
управлінське забезпечення інноваційного розвитку 
регіону» 

м. Вінниця,  
вул. Острозького, 32, 
тел.: (044) 234-94-56 
 

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 

Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та 
забезпечення гендерної рівності НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування  

18 травня  
10:00 

Круглий стіл «Проблеми захисту прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб: вітчизняний та 
зарубіжний досвід» 

Дніпропетровська обласна 
державна адміністрація, 
м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26,  
тел.: (067) 621-52-61 
e-mail: nnl_dduvs_dp@ukr.net 
 
 
 
 



З а п о р і з ь к а   о б л а с т ь 

м.  З а п о р і ж ж я 

Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права НДІ державного будівництва та 
місцевого самоврядування НАПрН України 

12 квітня  
10:00 

Міжнародна науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми запобігання корупції в органах 
публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції: 
пошук ефективної  правової моделі» 

Запорізький національний 
університет, 
м. Запоріжжя,  
вул. Жуковського, 66, 
тел.: (061) 228-76-16, 228-76-17 

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 

Лабораторія проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і 
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України та Навчально-науковий юридичний 

інститут ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника 

17 травня  
10:00 

Відкрита лекція «Актуальні проблеми корпоративного 
права: аналіз  сфер впливу чинного та перспективного 
акціонерного законодавства на корпоративне 
управління акціонерних товариств» 

Прикарпатський національний 
університет імені Василя 
Стефаника, навчально-науковий 
юридичний інститут, 
м. Івано-Франківськ,  
вул. Шевченка, 44-а,   
тел.: 099-192-18-31, 
e-mail: lilianasishchuk@ukr.net 

Х а р к і в с ь к а  о б л а с т ь 

м. Х а р к і в 
16-18 травня  

9:00-17:30 
Виставка наукових праць членів Національної академії 
правових наук України та співробітників її науково-
дослідних установ  

Президія НАПрН України, 
м. Харків,  
вул. Пушкінська, 70, 
тел.: (057)704-19-01 

НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України,                                                  
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

24 квітня  
10:00 

І науково-практична конференція «Україна і 
Європейський Союз: шлях до сталого розвитку» 

Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, 
тел.: (057) 704-92-19 

15 травня  
10:00 

Науково-практична конференція «Права людини і 
демократія» 

Національний юридичний 
університет імені Ярослава 
Мудрого, 
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, 
тел.: (057) 704-92-19 

16 травня  
10:00 

Науково-практичний семінар «Реформа децентралізації 
влади: проблеми реалізації» 

НДІ державного будівництва та 
місцевого самоврядування НАПрН 
України, 
м. Харків, вул. Чернишевська, 80, 
тел.: (057) 700-36-69 
 



Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України 

18 травня  
10:00 

Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінально-
правової охорони основ громадської безпеки» 

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 49, 
тел.: (057) 715-62-08   

травень  Тематична виставка наукових праць співробітників 
Науково-дослідного інституту вивчення проблем 
злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН 
України за темами фундаментальних і прикладних 
досліджень 

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 49, 
тел.: (057) 715-62-08   

травень  Засідання Ради молодих вчених Науково-дослідного 
інституту вивчення проблем злочинності імені 
академіка В.В. Сташиса НАПрН України  

м. Харків,  
вул. Пушкінська, 49, 
тел.: (057) 715-62-08   

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України 

16-18 травня  
10:00 

Круглий стіл за фундаментальною темою «Нормативно-
інституційне забезпечення сприяння господарській 
діяльності в інноваційному суспільстві» 

м. Харків,  
вул. Чернишевська, 80, 
тел.: (057) 700-06-64 

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 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН 
України та Хмельницький університет управління та права 

17 травня  
12:00 

Відкрита лекція «Сучасні тенденції розвитку 
арбітражного законодавства в Україні та світі» 

Хмельницький університет 
управління та права, 
м. Хмельницький, 
вул. Героїв Майдану, 8, 
тел.: (0382) 71-80-00 

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 

Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Чернігівський національний 
технологічний університет, МОН, НАУ, Чернігівський інститут інформації, бізнесу, права 

16-17 травня  
10:00 

Науково-практична конференція «Проблеми захисту 
прав та свобод людини і громадянина» 

Чернігівський національний 
технологічний університет,  
м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, 
тел.: 234-94-56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
Квітень-травень Виставка наукових праць – доробку членів відділень 

НАМ України за 2017 рік 
Президія НАМ України, 
м. Київ,  
вул. Бульварно-Кудрявська, 20,  
тел.: 486-37-41 

травень Майстер-класи, відкриті лекції та творчі зустрічі зі 
студентами з питань  українського національного 
мистецтва у стінах КДІДПМіД ім. М. Бойчука та НАМ 
України під керівництвом академіка В.М.Прядки  

м. Київ,  
вул. Бульварно-Кудрявська, 20, 
конференц-зал НАМ України, 
тел.: 486-38-01 

травень Виставка художніх робіт заслуженого діяча мистецтв 
України Катіба Мамедова 

м. Київ, 
вул. Бульварно-кудрявська, 20,  
конференц-зал НАМ України, 
тел.: 486-33- 69 

травень Демонстрація фільмів представників молодої генерації 
Українського кіно - студентів та випускників фахових 
вишів України з наступним обговоренням у межах  
тематичного «круглого столу» 

Кінотеатр українського кіно "Ліра", 
м. Київ,  
вул. Велика Житомирська, 40,  
тел.: 272-41-00 
 

17 травня Презентація нової книги академіка В.Л.Скуратівського  
«З кінознавчого  записника 

м.Київ,  
вул.Бульварно-Кудрявська, 20,  
тел.: 86-38-01 

травень 
щочетверга 

15:00; 
щоп’ятниці  
10:45, 13:00 

 Відкриті лекції викладача кафедри сценографії та 
екранних мистецтв Маслобойщикова С.В. (режисура, 
сценография) 

НАОМА, 
 м.Київ, 
вул.Взнесенський узвіз, 20 

14-18 травня  Проведення відкритих лекцій членами відділень – 
викладачами вищих навчальних закладів культури і 
мистецтв України 

м.Київ,  
вул. Городецького, 1-3/11,  
тел.: 279-36-94; 
м. Київ,  
вул. Ярославів Вал, 40,  
тел.: 272-10-37; 
вул. Смирнова-Ласточкіна, 20,  
тел.: 272-14-26 

16-18 травня  День відкритих дверей 
 

м.Київ,  
вул. Городецького, 1-3/11,  
тел.: 279-36-94; 
м. Київ,  
вул. Ярославів Вал, 40,  
тел.: 272-10-37; 
вул. Смирнова-Ласточкіна, 20,  
тел.: 272-14-26 

17-18 травня  Проведення відкритих лекцій членами відділень – 
викладачами вищих навчальних закладів України на 
кафедрах: 
- хорового диригування; 
 - композиції; 
- симфонічного диригування; 
- струнних інструментів тощо 

м. Київ,  
вул. арх. Городецького, 1-3/11, 
тел.: 279-36-94 
 



Л ь в і в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Л ь в і в 
14-18 травня  Проведення відкритих лекцій членами відділень – 

викладачами вищих навчальних закладів культури і 
мистецтв України 

ЛНУ імені І. Франка, 
м. Львів,  
вуд. Валова, 18,  
тел.: (032) 239-41-97 

16-18 травня  День відкритих дверей ЛНУ імені І. Франка, 
м. Львів,  
вуд. Валова, 18,  
тел.: (032) 239-41-97 

Львіська національна академія мистецтв, Відділення синтезу пластичних мистецтв НАМ України 

11-21 травня День відкритих дверей  
 

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

ЛНМА ім.М.В.Лисенка 

16-18 травня  День відкритих дверей м. Львів,  
вул. О. Нижанківського, 5 
тел.: (0322) 74-23-49 

17-18 травня  Проведення відкритих лекцій членами відділень – 
викладачами вищих навчальних закладів України на 
кафедрах: 
- хорового диригування; 
 - композиції; 
- симфонічного диригування; 
- струнних інструментів тощо 

м. Львів,  
вул. О. Нижанківського, 5 
тел.: (0322) 74-23-49 
 

О д е с ь к а  о б л а с т ь 

м.  О д е с а 

НАОМА, ОДМА ім. А. В. Нежданової 

14-18 травня  Проведення відкритих лекцій членами відділень – 
викладачами вищих навчальних закладів культури і 
мистецтв України 

м. Одеса,  
вул. Новосельського, 63,  
тел.: (048) 226-78-87 

16-18 травня  День відкритих дверей м. Одеса,  
вул. Новосельського, 63,  
тел.: (048) 226-78-87 

Х а р к і в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Х а р к і в 

Харківська державна академія культури 
11-21 травня День відкритих дверей  м.Харків,  

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

 


