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та «Дні науки. Весна 2017» 
 

 
 

Останніми роками травень в Україні надзвичайно насичений науково-

популярними заходами. Цьогорічною особливістю стало об’єднання зусиль двох 

волонтерських проектів – Міжнародного Дня рослин в Україні (проводиться в 

Україні та світі вже вчетверте – під егідою Європейської організації біологів 

рослин (EPSO)) та «Днів науки» (ініціативи Ради молодих вчених НАН 

України, Громадської організації «Unia Scientifica» та просвітницького порталу 

«Моя наука»). 

Заходи в межах проекту «Дні науки. Весна 2017» триватимуть 20–21 травня 

2017 року в Житомирі, Харкові й Одесі. Організатори запланували низку 

захопливих науково-популярних лекцій, демонстрацій, екскурсій і майстер-класів. 

Усі охочі матимуть можливість відвідати наукові установи Національної академії 

наук України й університетів, дізнатися багато цікавого з природничих, 

гуманітарних наук, медицини, а також поспілкуватися безпосередньо з 

найкращими фахівцями в різних галузях наукових знань. 

Заходи до Дня рослин відбуваються протягом трьох тижнів травня в Києві, 

Львові, Вінниці, Одесі, Харкові, Черкасах, а також Волинській, Івано-Франківській, 

Миколаївській, Сумській, Хмельницькій і Херсонській областях. Усі охочі зможуть 

відвідати організовані провідними фахівцями-ботаніками й любителями рослин 

відкриті лекції, презентації та тематичні конкурси, демонстрації природничих 

експериментів, а також долучитися до екскурсій в оранжереї, національні парки і 

ботанічні сади тощо.  

Таким чином, весняні «Дні науки» та Міжнародний День рослин в Україні 

пропонують дуже різноманітний культурний відпочинок для найширшої аудиторії. 

Травневі події, передбачені програмами цих проектів, неодмінно зацікавлять як 

дітей, так і дорослих – незалежно від початкового рівня знань, – та покликані 

збудувати ще один місток між громадськістю та вченими, демонструючи, що наука 

справді цікава, а її розвиток необхідний для майбутнього України. 

 

ВСІ, БЕЗ ВИНЯТКУ, ЗАХОДИ Є БЕЗКОШТОВНИМИ. 

ПРИХОДЬТЕ, ЩОБ ЗБАГАТИТИСЯ ЗНАННЯМИ! 

 

 



Докладні програми заходів «Дні науки. Весна 2017» та 4-го Міжнародного 

Дня рослин в Україні шукайте на сайтах: http://dni-nauky.in.ua/ та 

http://my.science.ua/events/, а також на Facebook-сторінках проекту «Дні науки»: 

https://www.facebook.com/dni.nauky і Міжнародного Дня рослин в Україні: 

https://www.facebook.com/fopd.ukraine/. 

Контактні особи 

Міжнародний День рослин в Україні: 

Ярослав Борисович Блюм – Національний координатор Дня рослин, Представник 

України в EPSO, директор Інституту харчової біотехнології і геноміки (ІХБГ) НАН 

України, академік НАН України, професор, доктор біологічних наук  

(тел.: +38 (044) 434-37-77, e-mail: cellbio@cellbio.freenet.viaduk.net). 

Юлія Красиленко – Локальний координатор Дня рослин (supporting scientist), 

Голова Ради молодих вчених ІХБГ НАН України, кандидат біологічних наук, 

науковий співробітник відділу клітинної біології та біотехнолоогії ІХБГ НАН 

України (тел.: +380954253577, e-mail: j_krasylenko@ukr.net). 
 

«Дні науки. Весна 2017»: 

Київ: Наталія Атамась – голова Ради молодих вчених Відділення загальної 

біології НАН України, науковий співробітник лабораторії популяційної екології 

Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України, кандидат біологічних 

наук (тел.: +380678656638, e-mail: atamasnataly@gmail.com).  

Харків: Анастасія Скорик – молодший науковий співробітник відділу 

астрофізики Радіоастрономічного інституту НАН України (тел.: +380939803937,  

e-mail: seredkina.a@gmail.com). 

Житомир: Юрій Степаненко – науковий співробітник відділу фізики важких 

іонів Інституту ядерних досліджень НАН України, кандидат фізико-математичних 

наук (тел.: +380976428554, e-mail: steprofy@gmail.com). 

Одеса: Олександр Петренко – голова Товариства молодих вчених Одеського 

національного медичного університету (ОНМедУ), студент 6-го курсу ОНМедУ  

(тел.: +380932331109, e-mail: aap.od.ua@gmail.com), 

Олексій Болдирєв – науковий співробітник відділу нервово-м’язової фізіології 

Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, кандидат біологічних 

наук (тел.: +380669914249, e-mail: alexey@biph.kiev.ua). 
 

АНОНС ВІД ПРОЕКТУ «ДНІ НАУКИ» 
 

АНОНС ЗАХОДІВ «ДНІВ НАУКИ» В ЖИТОМИРІ 
 

АНОНС ЗАХОДІВ «ДНІВ НАУКИ» В ХАРКОВІ 
 

АНОНС ЗАХОДІВ «ДНІВ НАУКИ» В ОДЕСІ 
 

ПОВНА ПРОГРАМА СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ 4-ГО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ 

РОСЛИН В УКРАЇНІ ТА ПРОЕКТУ «ДНІ НАУКИ. ВЕСНА – 2017» 
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