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Запрошуємо Вас взяти участь у науково-просвітницьких заходах “Дні науки” – проекту 

популяризації науки, організованого Радою молодих вчених Національної академії наук України, 

громадською організацією “Unia Scientifica” і командою науково-популярного порталу “Моя 

наука” – та 4-го Міжнародного Дня рослин (Fascination of Plants Day) в Україні − 

волонтерського просвітницького заходу, що проводится в Україні та світі вже вчетверте під 

егідою Європейської організації біологів рослин (European Plant Science Organisation). 
В рамках заходу «Дні науки. Весна 2017» протягом 20-21 травня у: Харкові, Житомирі та 

Одесі будуть проведені науково-популярні лекції, демонстрації, екскурсії та майстер-класи. Усі охочі 

матимуть можливість безпосередньо відвідати ряд наукових установ та музеїв НАН України, 

університетів, дізнатись і побачити багато цікавого з природничих наук, медицини, археології, 

історії, філософії, а також поспілкуватися зі спеціалістами у різних царинах  знань. 
У Харкові Вільний Університет «Майдан-Моніторінг» запрошує до клубу «Шостий кут» на 

лекцію «Метаматеріали: від теорії до застосування» та Фізико-технічний інститут низьких 

температур ім. Б.І.Вєркіна разом зі студентськими об’єднанями міжнародних оптичних організацій 

OSA (The Optical Society) та SPIE (The International Society for Optics and Photonics) готують 

демонстрації. 
У Житомирі охочих почути популярні лекції з фізики та біології запрошує кафедра фізики 

Житомирського державного університету ім. І. Франка. Лекторій організовано за активної участі 

Інституту ядерних досліджень НАН України, Інституту фізіолгії ім. О.О. Богомольця та кафедри 

біотехнології Навчально-наукового Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного 

університету.  
В Одесі події відбудуться в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова та 

Одеському медичному університеті. Лекції та демонстрації організовано за участі команди 

популяризаторів “15х4. Одеса”, Українського наукового центру екології моря, Українського науково-

дослідного протичумного інституту ім І. І. Мечникова, Інституту ядерних досліджень НАН 

України, Інституту фізіолгії ім. О.О. Богомольця та кафедри біотехнології Навчально-наукового 

Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету 
Заходи до 4-го Міжнародного Дня рослин відбудуться в Києві, Львові, Вінниці.Одесі, 

Харкові, Черкасах, а також у Волинській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській, 

Хмельницькій та Херсонській областях. 
Протягом трьох тижнів травня всі охочі матимуть можливість відвідати відкриті лекції, 

презентації та тематичні конкурси, організовані провідними фахівцями-ботаніками та любителями 

рослин, демонстрації природничих експериментів, екскурсії в оранжереї, національні парки та 

ботанічні сади та інше.  
“Дні науки” та Міжнародний День рослин  пропонують культурний відпочинок для 

найширшої аудиторії. Серед заходів є такі, що будуть цікавими для дітей будь-якого віку незалежно 

від початкового рівня знань. “Дні науки” – проект, покликаний збудувати ще один місточок між 

громадськістю та науковцями, й показати, що наука справді цікава, а її розвиток необхідний для 

майбутнього України.  
 

Всі заходи у рамках “Дні науки. Весна 2017” та Міжнародного Дня рослин — безкоштовні! 
Детальні програми заходів “Дні науки. Весна 2017” розміщено на сайтах: http://dni-nauky.in.ua/ та 

на Facebook-сторінці: https://www.facebook.com/dni.nauky 
 
Контактні особи: 
Дні рослин: Юлія Красиленко +380954253577, j_krasylenko@ukr.net 
Київ; Наталія Атамась  +380678656638, atamasnataly@gmail.com 
Харків: Анастасія Скорик +380939803937, seredkina.a@gmail.com 
Житомир: Юрій Степаненко +380976428554, steprofy@gmail.com 
Одеса: Олександр Петренко +380932331109, aap.od.ua@gmail.com, Олексій Болдирєв +380669914249 

alexey@biph.kiev.ua  
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