
О С Н О В Н І  З А Х О Д И 

XIII  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 

16-18 травня 2019 р. 
 

 

 

Централізовані заходи організаторів XІІI Всеукраїнського фестивалю науки 
 

Дата і час 

проведення 

Назва заходу 

 

Місце проведення 

 

16 травня 

11:00 

 

Урочисте відкриття  

ХIІI 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 професора університету Еврі директора 

Лабораторії структур і діяльності нормально-

патологічних біомолекул (SABNP, Франція)            

Давіда Пастре «Контроль експресії генів через поділ 

клітин та людські хвороби» 

Інститут електрозварювання 

ім. Є.О.Патона НАН 

України, 

м. Київ,  

вул. К. Малевича, 11,  

поверх 2, актовий зал 

16 травня 

12:00 

Лекція лауреата Золотої медалі ім. В.І. Вернадського 

НАН України 2019 року академіка НАН України        

О. С. Онищенка «Національна наукова спадщина – 

інтелектуальні скарби держави»  

 

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 НАН України 

Інститут електрозварювання 

ім. Є.О.Патона НАН 

України, 

м. Київ,  

вул. К. Малевича, 11 

16 травня 

10:00-16:00 

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: (044) 234-83-87,  

тел.: (044) 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 

 

 

 

м. Київ,  

пр.  Науки, 46,  

конференц-зал, 

тел.: (044) 525-55-79 

16 травня 

10:10-10:50 

 

 

Науково-популярна лекція «Світ в масштабі однієї мільйонної 

товщини леза бритви» 

 

 

м. Київ, 

пр.  Науки, 46, 

конференц-зал, 

тел.: (044) 525-55-79 

16 травня 

11:10-15:00 

 

Тематичні екскурсії до лабораторій інституту.  

Демонстрація роботи експериментальних установок 

м. Київ, 

пр. Науки, 46, 

тел.: (044) 525-09-29,  

(050) 143-35-53 

16 травня 

10:00-16:00 

Виставка-презентація науково-технічних розробок інституту в 

рамках Всеукраїнського фестивалю науки 

Інститут електрозварювання 

ім. Є.О.Патона НАН 

України, 

м. Київ, вул. К.Малевича, 11, 

поверх 1, хол 

 

17 травня Виїзна науково-популярна лекція за попереднім замовленням 

навчальних закладів м. Києва  

 

за узгодженням 

16-17 травня Науково-популярна лекція «Природа та кінетика 

фотолюмінесценції гетерогенних напівпровідників PbCdI2» 

В школах, ліцеях, гімназіях та 

вищих навчальних закладах 

м. Києва за попереднім 

замовленням, 

тел.: (097) 255-15-63, 

ap.bukivskii@gmail.com 

 

17 травня 

10:00-17:00 

ІІІ українсько-польський семінар «Рідкі кристали та колоїди» м. Київ, 

пр.  Науки, 46,  

конференц-зал 

 

27 травня 

18:30 

Лекція до 100-річчя НАН України «Видатні українські вчені, 

які творили академічну науку» 

Київський будинок вчених 

НАН України,  

м. Київ,  

вул. Володимирська, 45, 

тел.: (044) 525-07-77 

16-17 травня Виставка фотокартин учасника двох антарктичних експедицій 

на наукову станцію «Академік Вернадський»  

І.А. Гвоздовського 

м. Київ, 

пр.  Науки, 46, 

конференц-зал, 

тел.: (044) 525-55-79 

 

 

mailto:ap.bukivskii@gmail.com


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

16 травня 

 

Оглядові лекції для школярів  м. Київ, 

вул. Метрологічна, 14-б,  

тел.: (067) 778-90-99, 

(044) 521-34-95 

16 травня 

11:30 

Урочисте засідання «Феномен надпровідності та її користь для 

людства» 

м. Київ, 

вул. Метрологічна, 14-б,  

тел.: (067) 778-90-99, 

(044) 521-34-95 

16 травня 

13:00 

Екскурсія в парк «Феофанія» м. Київ, 

вул. Метрологічна, 14-б,  

тел.: (067) 778-90-99, 

(044) 521-34-95 

17 травня Оглядові лекції для школярів  Київський природничо-

науковий ліцей №145, 

Політехнічний ліцей НТУУ 

«КПІ», Український фізико-

математичний ліцей КНУ   

ім. Т. Г. Шевченка, 

Авіакосмічний ліцей             

ім. І. Сікорського, сш № 70 

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.: (044) 525-44-49,  

525-55-50 

16-18 травня Робота виставкового центру наукових досягнень інституту.  

Демонстрація експозиції та науково-популярних фільмів про 

діяльність та науково-технічні розробки інституту 

м. Київ,  

пр. Науки, 41,  

корп. 5,  

тел.: (044) 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.: (044) 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 інституту 

м. Київ,  

пр. Науки, 41,  

корп. 5, конференц-зал,  

тел.: (044) 525-22-01,  

525-55-50 

16 травня 

10:00-16:00 

Виставка-презентація наукових досягнень інституту  м. Київ,  

вул. К.Малевича, 11,  

поверх 1, хол, 

тел.: (044) 200-47-79 

Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України 

16 травня 

 

 

 

Ознайомча екскурсія до Виставкового центру та центрів 

колективного користування приладами Інституту 

металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України для студентів 

вищих навчальних закладів 

м. Київ,  

бул. Акад. Вернадського,  36, 

тел.: (044) 424-31-10 

17 травня 

 

 

Ознайомча екскурсія до Виставкового центру та центрів 

колективного користування приладами інституту для учнів 

старших класів 

м. Київ,  

бул. Акад. Вернадського,  36, 

тел.: (044) 424-31-10 



Головна астрономічна обсерваторія НАН України 

16-18 травня 

11:00-18:00 

Дні відкритих дверей (організовані екскурсії) м. Київ, 

вул. Акад. Заболотного, 27, 

Музей історії ГАО НАН 

України, 

тел.: (044) 526-47-58 

16-18 травня 

11:00-18:00 

 

Виставка стереофотографій астрономічних б’єктів  

«КOSMOC у 3D» 

 

 

м. Київ, 

вул. Акад. Заболотного, 27, 

Музей історії ГАО НАН 

України, 

тел.: (044) 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.: (044) 526-47-58 

18 травня 

12:00 

Астрономічна гра для дітей середнього шкільного віку  

«Я знаю астрономію» 

м. Київ, 

вул. Акад. Заболотного, 27, 

Астрономічний клас в 

Музеї історії ГАО НАН 

України, 

тел.: (044) 526-47-58 

18 травня 

14:00 

Науково-пізнавальна лекція «Машинне навчання в астрономії» 

 

м. Київ, 

вул. Акад. Заболотного, 27, 

великий конференц-зал ГАО, 

тел.: (044) 526-47-58 

18 травня 

16:00 

Науково-пізнавальна лекція про великомасштабні об’єкти у 

Всесвіті та чорні діри 

м. Київ, 

вул. Акад. Заболотного, 27, 

великий конференц-зал ГАО, 

тел.: (044) 526-47-58 

Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України 

14 травня Семінар «Теплове мікрокартування м. Києва за 

довготривалими часовими рядами супутникових знімків»  

 

м. Київ,  

вул. О. Гончара, 55-б, 

тел.: (044) 239-74-12 

16 травня Лекція «Земля та інші космічні тіла як об'єкти вивчення та 

спостереження у дистанційних аерокосмічних дослідженнях» 

 

м. Київ,  

вул. О. Гончара, 55-б, 

тел.: (044) 290-26-01 

21 травня Вчена рада, присвячена Дню науки м. Київ,  

вул. О. Гончара, 55-б, 

тел.: (044) 290-26-01 

Інститут технічної теплофізики НАН України 

16 травня 

10:00-16:00 

Презентація наукових розробок інституту на  виставці 

наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  

вул. К.Малевича, 11,  

поверх 1, хол  

17 травня 

10:00-13:00 

День відкритих дверей м. Київ, 

вул. Булаховського, 2, 

вмставковий зал, 

тел.: (044) 453-28-45 

21-22 травня ХІ Міжнародна уонференція «Проблеми теплофізики та 

теплоенергетики» 

Національний університет 

харчових технологій, 

м. Київ, 

вул. Володимирська, 68, 

великий актовий зал, 

тел.: (044) 453-28-45 



Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України 

17 травня Урочисте засідання Вченої ради інституту, присвячене Дню 

науки 

м. Київ,  

бульв. Акад. Вернадського, 

36, к. 808, 

тел.: (044) 524-04-80 

Інститут прикладних проблем фізики і біофізики 

16 травня 

10:00-13:00 

Лекції для студентів вищих навчальних закладів про напрямки 

роботи інституту 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка,  

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут», Національний 

авіаційний університет, 

Національний аграрний 

університет,   

Національний педагогічний 

університет                          

ім. М. Драгоманова 

16 травня 

10:00-16:00 

Участь у виставці-презентації наукових досягнень установ 

НАН України 

м. Київ,  

вул. Боженка, 11 

18 травня 

12:00-16:00 

Зустрічі з представниками організацій-потенційних 

споживачів наукової продукції інституту 

м. Київ,  

вул. В. Степанченка, 3, 

тел.: (066) 299-13-71 

17 травня 

10:00-11:00 

Лекція для школярів «Сучасна наука» Гімназія № 48,  

м. Київ,  

вул. Прорізна, 14 

Інститут електродинаміки НАН України 

17 травня 

 

День відкритих дверей м. Київ, 

пр. Перемоги, 56, 

виставковий зал,  

тел.: (044) 366-25-70 

16 травня 

10:00-16:00 

Експозиція наукових досягнень та розробок інституту м. Київ,  

вул. К.Малевича, 11,  

поверх 1, хол,  

тел.: (044) 366-25-70 

Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України 

16 травня 

12:00 

Екскурсія до меморіального музею В.М. Глушкова м. Київ,  

пр. Акад. Глушкова, 40, 

тел.: (044) 526-41-78 

17 травня 

11:00-12:00 

Науково-популярна лекція «Суперкомп’ютери майбутнього» 

 

м. Київ, 

пр. Акад. Глушкова, 40, 

тел.: (044) 526-41-78 

17 травня 

12:00-14:00 

День відкритих дверей для студентів старших курсів 

факультетів фізико-математичного та технічного профілю 

вищих навчальних закладів, учнів ліцеїв та шкіл м. Київ. 

Демонстрація найпотужнішого в Україні суперкомп’ютера 

СКІТ для розв'язання задач у сфері науки та техніки 

м. Київ, 

пр. Акад. Глушкова, 40, 

тел.: (044) 526-41-78 

Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України 

17 травня Виставка наукових монографій, опублікованих науковцями 

інституту 

м.Київ,  

вул. П. Нестерова, 3, 

тел.: (044) 456-24-64 



16-17 травня Ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з історією 

та науковими досягненнями інституту 

Вищі навчальні заклади 

м. Києва 

Інститут програмних систем НАН Укратни  

16 травня День відкритих дверей. Ознайомлення студентів вищих 

навчальних закладів з сучасними проблемами інформатизації 

м. Київ,  

пр. Акад. Глушкова, 40, 

корп. 5, конференц-зал, 

тел.: (044) 526-21-48 

16-18 травня Виставка наукових робіт співробітників інституту м. Київ,  

пр. Акад. Глушкова, 40, 

корп. 5, конференц-зал, 

тел.: (044) 526-21-48 

16-18 травня Робочі зустрічі з представниками організацій-потенційних 

замовників наукової продукції інституту 

м. Київ,  

пр. Акад. Глушкова, 40, 

корп. 5, конференц-зал, 

тел.: (044) 526-21-48 

17 травня  Відкрита лекція «Стан та перспективи розвитку програми 

інформатизації НАН України» 

м. Київ,  

пр. Акад. Глушкова, 40, 

корп. 5, конференц-зал, 

тел.: (044) 526-21-48 

17 травня  Семінар-презентація наукової електронної бібліотеки 

періодичних видань НАН України 

м. Київ,  

пр. Акад. Глушкова, 40, 

корп. 5, конференц-зал, 

тел.: (044) 526-21-48 

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» МОН та НАН України, 

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» 

16 травня 

10:00-16:00 

Демонстрація досягнень інституту на виставці-презентації 

наукових досягнень установ НАН України 

 

м. Київ,  

вул. К. Малевича, 11,  

поверх 1, хол  

16-18 травня 

12:00-16:00 

Лекція для студентів Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського» 

м. Київ,  

пр. Перемоги 37, корп. 35 

тел.: (044) 204-84-47 

17 травня 

15:00-18:00 

Круглий стіл «Роль і місце системного аналізу, інформаційних 

технологій, інтелектуальних обчислень при підготовці  

системного дослідника» 

м. Київ,  

пр. Перемоги 37, корп. 35 

тел.: (044) 204-84-47 

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України 

16-17 травня Наукова конференція  м. Київ,  

вул. Шпака, 2, 

тел.: (044) 454-21-93,  

454-21-57 

17 травня День відкритих дверей: 

- презентація наукових розробок; 

- зустріч-семінар провідних учених інституту з аспірантами та 

студентами  

м. Київ,  

вул. Шпака, 2, 

тел.: (044) 454-21-93,  

454-21-57 

16 травня 

10:00-16:00 

Презентація наукових розробок інституту на  виставці 

наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  

вул. К. Малевича, 11,  

поверх 1, хол, 

тел.: (044) 454-21-93,  

454-21-57 

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

16 травня 

11:00 

День відкритих дверей: демонстрація мінералогічної колекції, 

екскурсія до лабораторій інституту (за попереднім записом) 

м. Київ, 

пр. Акад. Палладіна, 34, 

тел.: (044) 424-04-60 



Інститут газу НАН України 

16 травня 

10:00-16:00 

Презентація наукових розробок інституту на  виставці 

наукових досягнень установ НАН України. Демонстрація 
розробок інституту в галузі енергозбереження та 

використання відновлювальних джерел енергії 

м. Київ,  

вул. К. Малевича, 11,  

поверх 1, хол 

17 травня Зустріч із студентами інженерно-хімічного факультету КПІ ім. 

Ігоря Сікорського 

м. Київ,  

вул. Дегтярівська, 39 

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України 

17 травня 

15:00-17:00 

Фестиваль науки в ІТГІП НАН України у рамках                  

ХІІІ Всеукраїнського фестивалю науки: 

- екскурсії; 

- наукові експерименти; 

- лекції 

 

м. Київ,  

Чоколівський бульв., 13, 

поверх 6, к. 601, 

тел.: (044) 245-87-97, 

(067) 680-21-46, 

(095) 779-57-99 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України 

16-17 травня  

10:00 

 

 

ХХXІV Наукова конференція з біоорганічної хімії та 

нафтохімії  

 

 

м. Київ,  

вул. Мурманська,1, корп. 1, 

великий конференц-зал 

тел.: (044) 559-52-09 

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

16 травня 

10:00 

Спогади учнів про видатних вчених, що працювали в інституті  м. Київ,  

бульв. Акад. Вернадського, 

42, к. 132 

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

16 травня 

10:00-15:30 

 

 

Конкурс робіт молодих вчених ІОНХ ім. В.І.Вернадського, 

присвячений 150-річчю заснування періодичної таблиці 

Д.І.Менделєєва 

 

м. Київ,  

пр. Акад. Палладіна, 32/34, 

тел.: (097) 945-54-45 

 

17 травня 

14:00-16:30 

 

Науково-інформативний семінар «Традиції української науки 

та внесок в світову науку українських вчених – хіміків» 

 

м. Київ,  

пр. Акад. Палладіна, 32/34, 

тел.: (044) 225-00-12 

Інститут органічної хімії НАН України 

16-18 травня 

10:00 

Дні відкритих дверей  для студентів старших курсів 

факультетів хімічного профілю Київського технічного 

університету  імені Тараса Шевченка, Національного 

технічного університету «Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» та учнів київських ліцеїв та шкіл 

м. Київ, 

вул. Мурманська, 5 

23 травня 

10:00 

Спільне засідання Вченої ради  Інституту органічної хімії 

НАН України  та Відділення хімії НАН України, присвячене 

80-річчю від дня заснування інситуту 

м. Київ, 

вул. Мурманська, 5 

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка НАН України 

16 травня  Урочисте засідання Вченої ради інституту, присвячене Дню 

науки 

м. Київ,  

Харківське шосе, 50, к. 209 

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України 

18 травня 

15:00-18:00 

День Антарктиди «Із країни вічного холоду» 

 

м. Київ,  

вул. Б. Хмельницького, 15 

18 травня 

12:00-13:30 

 

День відкритих дверей. 

Лекція «Нові птахи-урбаністи фауни України» 

м.  Київ,  

вул. Б. Хмельницького, 15 



Інститут еволюційної екології НАН України 

16 травня 

 

 

 

Фотовиставка «Дика природа урочища «Феофанія» 

 

 

 

м. Київ,  

вул. Акад. Лебедєва, 

корп. 43, хол, 

тел.: (044) 459-35-08 

16 травня 

11:00 

 

 

Розширене засідання Вченої ради інституту з нагоди  

ХІІІ Всеукраїнського фестивалю науки 

м. Київ,  

вул. Акад. Лебедєва, 

корп. 43, хол, 

тел.: (044) 459-35-08 

17 травня 

11:00 

 

 

Науково-прикладний семінар з нагоди ХІІІ Всеукраїнського 

фестивалю науки 

м. Київ,  

вул. Акад. Лебедєва, 

корп. 43, хол, 

тел.: (044) 459-35-08 

18 травня  

11:00 

 

 

 

Екологічна екскурсія заповідними стежинами парку 

«Пам’ятки садово-паркового мистецтва «Феофанії» 

 

 

 

м. Київ,  

вул. Акад. Лебедєва, 37, 

зустріч біля Центрального 

входу у парк «Феофанія», 

тел.: (044) 459-35-08  

Національний науково-природничий музей НАН України 

18 травня 

10:00- 18:00 

День відкритих дверей м. Київ,  

вул. Б. Хмельницького, 15,  

тел.: (044) 234-38-51,  

235-62-66 

18 травня 

11:00-15:00 

Науково-популярні лекції, презентації, майстер-класи у 

відділах зоології, геології, палеонтології та ботаніки 

м. Київ,  

вул. Б. Хмельницького, 15,  

тел.: (044) 234-38-51,  

235-62-66 

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 

16 травня 

10:00-16:00 

Презентація наукових розробок інституту на  виставці 

наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  

вул. К. Малевича, 11,  

поверх 1, хол, 

тел.: (044) 526-11-29 

22-24 травня 

09:30 - 17:00 

XІІІ Відкрита конференція молодих вчених, звітна 

конференція аспірантів  ІМБГ НАН України 

м. Київ,  

вул. Заболотного, 150,  

тел.: (044) 526-07-09 

25 травня 

10:30-16:30 

 

День відкритих дверей. 

Екскурсія для учнів та студентів вищих навчальних закладів. 

Лекційна сесія 

м. Київ,  

вул. Заболотного, 150,  

тел.: (044) 526-07-09 

25-26 травня 

10:00-18:00 

«Дні науки. Весна-2019». Заходи з метою популяризації 

науки: лекції, демонстрації, екскурсії, майстер-класи з 

молекулярної, клітинної біології, генетики, біохімії та 

мікробіології 

м. Київ,  

вул. Заболотного, 150,  

тел.: (044) 526-07-09 

травень-

червень 

Виставка-презентація «Зроблено в Києві» 

 

тел.: (044) 526-11-29 

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології 

ім. Р.Є.Кавецького НАН України 

16 травня  

10:00-16:00 

День відкритих дверей: 

- ознайомча екскурсія для для студентів вищих навчальних 

закладів біологічного та медичного профілю до лабораторії 

інституту; 

- відкрита лекція для студентів та аспірантів щодо способів та 

дієвості первинної профілактики раку 

м. Київ,  

вул. Васильківська, 45, 

конференц-зал, 

тел.: (044) 258-01-67, 

e-mail: olha.brie@gmail.com 

 

mailto:olha.brie@gmail.com


16 травня 

10:00-16:00 

Презентація наукових розробок інституту на  виставці 

наукових досягнень установ НАН України 

м. Київ,  

вул. К. Малевича, 11,  

поверх 1, хол 

17 травня  

13:30-16:30 

День відкритих дверей: 

- Квест для учнів старших класів “BioMedExpert” з майстер-

класами «Наш організм під мікроскопом», «Виділення ДНК», 

«Лабораторні тварини». 

- Вікторина для школярів «Подорож по організму людини» 

м. Київ,  

вул. Васильківська, 45, 

конференц-зал, 

тел.: (044) 258-01-67, 

e-mail: olha.brie@gmail.com  

16-17 травня Виїзні науково-просвітницькі лекції молодих вчених «Лекції 

фахівців-онкологів–на захист здоров’я молоді України» у 

школах м. Києва 

м. Київ,  

вул. Васильківська, 45, 

конференц-зал, 

тел.: (044) 258-01-67, 

e-mail: olha.brie@gmail.com  

16-17 травня 

10:00-16:00 

Експозиція наукових видань провідних вчених ІЕПОР – 

засновників наукових шкіл інституту 

м. Київ,  

вул. Васильківська, 45, 

бібліотека, 

тел.: (044) 259-02-71 

16-17 травня 

10:00-16:00 

Експозиція рідкісних, раритетних і коштовних книжкових 

видань із особистих бібліотек акад. О.О. Богомольця і акад. 

Р.Є. Кавецького 

м. Київ,  

вул. Васильківська, 45, 

бібліотека, 

тел.: (044) 259-02-71 

Інститут гідробіології НАН України 

16-17 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.  

Демонстрація кінофільмів, присвячених гідробіологічним та 

іхтіологічним проблемам сучасності 

м. Київ,  

пр. Героїв Сталінграда, 12, 

тел.: (044) 418-22-71 

17 травня 

11:00 

Розширене засідання вченої ради Інституту гідробіології та 

Київського відділення гідроекологічного товариства України 

«Актуальні питання сучасної гідробіології» 

м. Київ,  

пр. Героїв Сталінграда, 12, 

актовий зал, 

тел.: (044) 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: (044) 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: (044) 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.: (044) 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: (044) 434-37-77,  

e-mail: 

krusnopio0524@gmail.com 

mailto:olha.brie@gmail.com
mailto:olha.brie@gmail.com
mailto:iht@i.kiev.ua
mailto:office.ifbg@nas.gov.ua
mailto:kravetshelen@gmail.com
mailto:innagoriunova@ukr.net
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16 травня  

14:00 

 

 

 

 

Майстер-клас «Агробактеріальна трансформація томатів 

геному лактоферину людини» 

 

 

 

 

м. Київ,  

вул. Осиповського 2-а,  

к. 316,  

тел./факс: (044) 434-37-77,  

e-mail: 

buziashvili.an@gmail.com  

 

Інститут економіки промисловості НАН України 

15 травня Урочисте засідання ученої ради на честь 60-річчя інституту м.Київ,  

вул. Марії Капніст, 2, 

24 травня Науково-методологічнийсемінар «Організація економічної 

науки: порівняльний аналіз ЄС, Сербії та України» 

м.Київ,  

вул. Марії Капніст, 2, 

тел: (099) 075-49-12 

 

Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України 

16 травня  

12:30 

Відкрита лекція для державних службовців центральних і 

місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та 

посадових осіб місцевого самоврядування «Четверта  

промислова революція і новоіндустріальний вектор сталого 

розвитку України», присвячена Всеукраїнському фестивалю 

науки 

Інститут підвищення 

кваліфікації керівних кадрів 

Національної академії 

державного управління при 

Президентові України,  

м. Київ,  

вул. Пугачова, 12/2, 

тел.: (044) 482-30-92 

 

Інститут економіки та прогнозування НАН України 

16 травня  День відкритих дверей в аспірантурі інституту м. Київ,  

вул. П. Мирного, 26, 

зал засідань Вченої ради,  

поверх 4, 

тел.: (044) 254-30-51 

18 травня  Урочисте засідання Вченої ради, присвячене Всеукраїнському 

фестивалю науки 

м. Київ,  

вул. П. Мирного, 26, 

зал засідань Вченої ради,  

поверх 4, 

тел.: (044) 254-30-51 

 

Інститут економіко-правових досліджень НАН України 

травень-

липень 

 

V Загальноінститутський конкурс наукових робіт студентів, 

аспірантів і молодих вчених 

м. Київ,  

вул. Желябова, 2,  

тел.: (044) 200-55-68, 

http://www.iepd.kiev.ua  

травень 

 

Виставка опублікованих наукових робіт інституту за останні 

три роки 

м. Київ,  

вул. Желябова, 2,  

тел.: (044) 200-55-68, 

http://www.iepd.kiev.ua  

16 травня 

11:00 

Лекція для аспірантів та здобувачів «Нормативно-правові 

вимоги щодо підготовки та захисту дисертації: компас для 

аспіранта» 

м. Київ,  

вул. Желябова, 2,  

тел.: (044) 200-55-68, 

http://www.iepd.kiev.ua  

травень Урочисте засідання вченої ради  інституту  м. Київ,  

вул. Желябова 2, 

оф. 323 

mailto:buziashvili.an@gmail.com
http://www.iepd.kiev.ua/
http://www.iepd.kiev.ua/
http://www.iepd.kiev.ua/


Інститут всесвітньої історії НАН України 

30 травня 

11:14  

Міжнародна наукова конференція «Консолідуючий потенціал 

політики пам’яті: загальні закономірності та національні 

особливості» 

м. Київ,  

вул. Леонтовича, 5,  

тел.: (044) 235-99-44 

30 травня 

11:14 

Презентація журналу «Проблеми всесвітньої історії» м. Київ,  

вул. Леонтовича, 5,  

тел.: (044) 235-99-44 

 

Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України 

16 травня 

12:00 

День відкритих дверей м. Київ,  

бульв. Тараса Шевченко, 60,  

поверх 9, ауд. 916,  

тел.: (095) 012-58-65, 

17 травня 

15:00 

Семінар «Творчий шлях академіка О.О. Богомольця та його 

керівництво Академією наук УРСР (1930 – 1948)»  

 

Інститут фізіології  

ім. Богомольця НАН 

України, 

м. Київ,  

вул. Акад. Богомольця, 4, 

робочий кабінет 

О.О. Богомольця, 

тел.: (044) 239-64-85 

18 травня 

13:00 

Семінар з аспірантами НАН України «Нові можливості 

методології науки для вчених» 

Центр гуманітарної освіти 

НАН України,  

м. Київ,  

вул. Трьохсвятительська, 4,  

поверх 1, ауд. 118, 

тел.: (067) 988-02-24 

Інститут археології НАН України та                                                                                                                                 

Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України» 

16 травня 

14:00 

Семінар «Археологія на окупованих територіях та зонах 

збройних конфліктів» 

м. Київ, 

вул. Б. Хмельницького, 15, 

Археологічний музей 

Інституту археології НАН 

України,  

тел.: (044) 235-62-86  

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

14 травня Урочиста наукова сесія з нагоди 100-річчя з дня народження 

М. М. Гордійчука 

м. Київ,  

вул. Грушевського, 4,  

поверх 4, к. 405, зал засідань, 

тел.: (050) 355-08-72 

16 травня 

12:00 

Круглий стіл «Соціокультурний вимір децентралізації: 

старий/новий досвід українських громад»  

м. Київ,  

вул. Грушевського, 4,  

поверх 4, к. 405, зал засідань, 

тел.: (097) 490-23-62 

16 травня 

14:00 

День відкритих дверей.  

Презентація видань інституту  

м. Київ,  

вул. Грушевського, 4,  

поверх 4, к. 405, зал засідань, 

тел.: (044) 278-34-54 

16 травня 

16:00 

Науковий диспут «Скрипка та гармонь – традиція чи імпорт?»  м. Київ,  

вул. Грушевського, 4,  

поверх 4, к. 405, зал засідань, 

тел.: (044) 278-34-54, 

(050) 383-10-15 



16  травня Майстер-клас «Граматика мови кіно» для студентів та 

викладачів історичного факультету Національного 

педагогічного університету імені М. Драгоманова  

м. Київ, вул. Освіти, 6, 

Національний педагогічний 

університет імені 

М. Драгоманова 

тел.: (067) 504-98-02 

17 травня 

15:00 

Знайомство з доробком і планами відділу музикознавства і 

етномузикології; виступи академічних виконавців та 

фолькгуртів із українським репертуаром 

м. Київ,  

вул. Грушевського, 4,  

поверх 4, к. 405, зал засідань, 

тел.: (044) 278-34-54, 

(050) 198-87-41 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

16 травня 

 

  

Семінар «Національна система бібліометричної інформації» м. Київ, 

пр. Голосіївський, 3,  

тел.: (044) 524-95-01 

16 травня 

 

 

Цикл «Наукова публікація: від створення до». 

Семінар «Академічна публікація: вибір стратегії» 

м. Київ, 

пр. Голосіївський, 3,  

тел.: (044) 524-37-91 

17 травня  

 

 

День аспіранта. Семінар-практикум для аспірантів «Методичні 

рекомендації з оформлення дисертаційної роботи» 

м. Київ, 

пр. Голосіївський, 3,  

тел.: (044) 524-81-38 

17 травня 

 

 

 

 

Бібліотечні портали знань «Електронна бібліотека Україніка» 

Інформаційний портал «Наука України. Доступ до знань» 

 

Інститут електрозварювання 

ім.Є.О.Патона, 

м. Київ, 

вул. Малевича, 11, 

тел.: (044) 524-11-19 

17 травня 

 

 

Тематична екскурсія «Фондами НБУВ» для молодих 

науковців і студентів вищих навчальних закладів м. Києва 

м. Київ, 

пр. Голосіївський, 3,  

тел.: (044) 524-81-38 

травень 

 

 

 

Книжкова виставка «Українські альманахи ХІХ – початку         

ХХ ст.» 

 

м. Київ, 

пр. Голосіївський, 3,  

ВКБО 

тел.: (044) 524-81-38 

травень 

 

 

 

Книжкова виставка «Київ – на стародавніх та сучасних 

картах» 

м. Київ, 

пр. Голосіївський, 3,  

ВКБО 

тел.: (044) 524-44-38 

травень 

 

 

 

Книжкова виставка «Видатні українці:Ярослав Мудрий, 

Великий князь Київської  Русі (1000 років з початку 

правління)» 

м. Київ, 

пр. Голосіївський, 3,  

ВКБО 

тел.: (044) 524-81-38 

травень 

 

 

 

Книжкова виставка «150-летие создания Болгарской академии 

наук (1869 г.) ЮНЕСКО» 

м. Київ, 

пр. Голосіївський, 3,  

ВКБО 

тел.: (044) 524-81-38 

травень 

 

 

 

Книжкова виставка «З історії наукових ідей: лазерні 

технології: завоювання нових позицій» 

м. Київ, 

пр. Голосіївський, 3,  

ВКБО 

тел.: (044) 524-81-38 

травень-

червень 

 

Книжкова виставка «Котляревський Іван Петрович (1769–

1838). Основні віхи життя та діяльності з фондів ІР НБУВ» 

м. Київ,  

вул. Володимирська, 62, 

тел.: (044) 288-14-18 

травень 

 

 

 

Виставка музейних експонатів та образотворчого мистецтва 

«Діячі культури України у світлинах Леоніда Левіта» 

м. Київ,  

вул. Володимирська, 62, 

ВОМ, 

тел.: (044) 234-95-11 



7-17 травня 

 

 

Виставка з нагоди Дня пам’яті та примирення м. Київ, 

пр. Голосіївський, 3, ФПУ, 

тел.: (044) 524-81-38 

16-30 травня 

 

 

Комплексна книжково-образотворча ескпозиція «Культура та 

традиції країн Європи» 

м. Київ, 

пр. Голосіївський, 3, ФПУ, 

тел.: (044) 524-81-38 

 

м.  Б і л а  Ц е р к в а 

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України 

16 травня 

10:00 

Екскурсія «Історія парку у розрізі століття»  Науково-просвітницький 

центр парку,  

тел.: (0456) 34-05-51 

17 травня Екскурсія для учнів молодшої школи «Весна в Олександрії»  Дендропарк «Олександрія», 

тел.: (0456) 34-05-51 

18 травня 

10:00 

Тематична екскурсія по колекційній ділянці «Коніферетум»  

 

Дендропарк «Олександрія», 

тел.: (0456) 34-05-51 

В і н н и ц ь к а  о б л а с т ь 

м.  В і н н и ц я 

Донецький науковий центр НАН України і МОН України,                                                                       

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

16 травня Урочисте засідання ДонНУ, присвячене ХІІІ Всеукраїнському 

фестивалю науки 

м. Вінниця,  

вул. 600-річчя, 21, корп. 1,  

тел.: (0432) 50-87-84 

16 травня ІІІ Всеукраїнська виставка шкіьної творчості «Наукова весна» м. Вінниця,  

вул. 600-річчя, 21, корп. 1,  

тел.: (0432) 50-87-84 

16 травня ІІІ Конференція учнів шкіл Вінницької та Донецької областей 

«Наукова весна» 

м. Вінниця,  

вул. 600-річчя, 21, корп. 1,  

тел.: (0432) 50-87-84 

16 травня Виставка здобутків наукових колективів університету м. Вінниця,  

вул. 600-річчя, 21, корп. 1,  

тел.: (0432) 50-87-84 

16 травня Університетський конкурс «Молодий науковець року». 

Урочисте нагородження 

м. Вінниця,  

вул. 600-річчя, 21, корп. 1,  

тел.: (0432) 50-87-84 

 

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 XIIІ Всеукраїнського Фестивалю науки 

 

м. Дніпро,  

вул. Сімферопольська, 2-а,  

к. 216,  

тел.: (0562) 46-01-51 

 



16 травня 

13:00 

День відкритих дверей: екскурсії до наукових відділів, 

лабораторій, музею інституту для школярів середніх шкіл  

м. Дніпро 

м. Дніпро,  

вул. Сімферопольська, 2-а,  

к. 220,  

тел.: (0562) 47-38-89 

 

16 травня 

11:20 

Лекція «Вібросейсмоізоляція машин, будівель та споруд» Дніпровський державний 

аграрно-економічний 

університет, 

м. Дніпро,  

вул. Сергія Єфремова, 25, 

ауд. 341,  

тел.: (0562) 46-42-76 

 

17 травня 

11:20 

Лекція «Перспективні напрямки видобутку руд» НТУ «Дніпровська 

політехніка», 

м. Дніпро,  

пр. Д. Яворницького, 19, 

корп. 1, ауд. 1-74,  

тел.: (097) 479-74-15 

 

17 травня 

11:20 

Лекція «Управління вибуховим руйнуванням гірських порід з 

урахуванням екологічної безпеки» 

НТУ «Дніпровська 

політехніка»,  

м. Дніпро,  

пр. Д. Яворницького, 19,  

корп. 5, ауд. 25 

 

17 травня  

14:30 

Лекція «Основні проблеми безпеки при відпрацювання 

викодонебезпечних вугільних пластів на шахтах України» 

НТУ «Дніпровська 

політехніка»,  

м. Дніпро,  

пр. Д. Яворницького, 19,  

корп. 4, ауд. 10,  

тел.: (050) 363-42-58 

 

Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України 

16 травня 

11:00 

Лекція «Обґрунтування методології нормативних основ 

розрахунку ресурсу конструкцій стартових споруд ракет-

носіїв»  

 

Дніпровський національний 

університет ім. О. Гончара, 

м. Дніпро, 

пр. Д. Яворницького, 35,  

ауд. 12,  

тел.: (056) 373-29-98,  

e-mail: hudramovich@i.ua 

16 травня 

11:10-12:30 

Лекція «Використання функції переваги для визначення 

залишкового ресурсу технічної системи» 

Дніпровський національний 

університет ім. О. Гончара, 

м. Дніпро, вул. Наукова, 13,  

корп. 13, ауд. 31,  

тел.: (056) 376-45-86,  

e-mail: 

Poshivalov.V.P@nas.gov.ua 

16 травня 

12:20 

Лекція «Космос – теперішній час і майбутнє» Український державний 

хіміко-технологічний 

університет,  

м. Дніпро, 

вул. Наб. Перемоги, 40,  

механічний корп., ауд. 607,  

тел.: (056) 372-06-58,  

e-mail: alpatov.a.p@nas.gov.ua 

mailto:hudramovich@i.ua
mailto:Poshivalov.V.P@nas.gov.ua
mailto:alpatov.a.p@nas.gov.ua


16 травня 

12:50 

Лекція «Глибоке навчання з підкріпленням з використанням 

моделі об’єкта керування» 

Український державний 

хіміко-технологічний 

університет,  

м. Дніпро, 

вул. Наб. Перемоги, 40,  

механічний корп., ауд. 607,  

тел.: (056) 375-68-22, 

e-mail: skh@ukr.net 

 

17 травня 

9:35 

Лекція «Кліткові автомати» 

 

Технічний університет 

«Дніпровська політехніка»,  

м. Дніпро, 

пр. Д. Яворницького, 19, 

корп. 1, ауд. 78,  

тел.: (056) 375-68-22,  

e-mail: 

dakhramov@gmail.com 

 

Інститут органічної хімії НАН України 

15-18 травня 

10:00 

XVII Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів 

з актуальних питань сучасної хімії 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся 

Гончара,  

м. Дніпро,  

пр. Гагаріна, 72 

 

Інститут фізики гірничих процесів НАН України 

17 травня 

10:00 
Конференція молодих вчених «Сучасна фізика гірничих 

процесів» 

 

м. Дніпро, 

вул. Сімферопольська, 2-а, 

тел.: (056) 767-58-53 

 

18 травня 

11:00 
Лекція «Сучасні методи дослідження вугільної речовини» 

для студентів гірничого факульту ДТУ «Дніпровська 

політехніка» 

м. Дніпро, 

пр. Д. Яворницького, 19, 

тел.: (056) 767-58-53 

 

Д о н е ц ь к а  о б л а с т ь 

м.  Б а х м у т 

Донецький науковий центр НАН України і МОН України, 

Донбаський державний педагогічний університет 

16 травня  

11:00 

ХVІІ Міжрегіональна  науково-практична конференція 

молодих учених і аспірантів «Дослідження молодих науковців 

у галузі гуманітарних наук» 

Горлівський інститут 

іноземних мов,  

м. Бахмут,  

вул. Садова, 78-а,  ауд. 201. 

тел.: (050) 253-36-60 

23 травня 

11:00  

ІІ Всеукраїнський  скайп-семінар студентів та молодих учених 

«Складні питання лінгвістики та літературознавства» 

 

Горлівський інститут 

іноземних мов,  

м. Бахмут,  

вул. Садова, 78-а,  ауд. 201. 

тел.: (050) 103-87-82 

 

mailto:skh@ukr.net
mailto:akhramov@gmail.com


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, 

присвячені Дню науки 

Наукові установи Донецького 

наукового центру 

 

Інститут економіки промисловості НАН України 

24 травня Науково-методологічнийсемінар «Організація економічної 

науки: порівняльний аналіз ЄС, Сербії та України» 

м. Краматорськ,  

вул. Машинобудівників, 39, 

к. 23/30,  

тел: (099) 075-49-12 

 

м.  М а р і у п о л ь 

Донецький науковий центр НАН України і МОН України,  

Маріупольський державний університет 

15 травня 

9:30 

Відкриття ХІІІ Всеукраїнського фестивалю науки  в 

Маріупольському державному університеті: ІІ Форум молодих 

науковців МДУ 

м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а,  

Рада молодих вчених МДУ, 

тел.: (0629) 58-70-52 

15 травня 

10:30 

Майстер-клас «Психологічні особливості організації роботи 

науковця» 

м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а,  

Рада молодих вчених МДУ, 

тел.: (0629) 58-70-52 

15 травня 

10:30  

Майстер-клас «Вплив соціальних мереж на формування 

суспільної думки» 

м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а,  

Рада молодих вчених МДУ, 

тел.: (0629) 58-70-52 

15 травня 

11:20 

Круглий стіл «Спорт як один із видів різнобічного розвитку та 

вдосконалення фізичних можливостей студентів» 

м. Маріуполь, 

пр. Металургів, 52,  

тел.: (0629) 53-30-80 

15 травня 

12:00 

Майстер-клас «Практикум з польської мови для науковців» м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а,  

Рада молодих вчених МДУ, 

тел.: (0629) 58-70-52 

15 травня 

12:00 

Майстер-клас «Практикум з італійської мови для науковців» м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а,  

Рада молодих вчених МДУ, 

тел.: (0629) 58-70-52 

15 травня 

13:15 

Правовий квест «Я знаю свої права» м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а,  

Рада молодих вчених МДУ, 

тел.: (0629) 58-70-52 

16 травня 

10:00 

Інтерактивні лекції «Гуманітарний лекторій»: 

- «Фільм «Ігри розуму»: популярно про сучасну психіатрію»;  

- «Про міфи та реальності сучасного Інтернету - лекція з 

кібербезпеки»; 

- «Про мову давніх англійців»; 

- «Лінгвокриміналістика: що таке мовленнєва агресія та 

маніпуляції?» 

м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а,  

Рада молодих вчених МДУ, 

тел.: (0629) 58-70-52 



16 травня 

10:00 

Інтерактивні лекції «Природничий лекторій»: 

- «Фізика у зіркових війнах»;  

- «Музика очами фізика»; 

- «Глобальне потепління: загроза чи містифікація?» 

м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а,  

Рада молодих вчених МДУ, 

тел.: (0629) 58-70-52 

 

16 травня 

11:00 

Наукові шоу:  

- «Як створити свій короткометражний фільм»;  

- «Що таке ієрогліфі та чому їх використовують на Сході»; 

- «Як зробити зліпок сліду мамонта»; 

- «Як проводити розкопки або як стати справжнім 

археологом?»; 

- «Фокуси ілюзіоністів та спеціалістів з реклами» 

 

м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а,  

Рада молодих вчених МДУ, 

тел.: (0629) 58-70-52 

16 травня 

11:20 

 

Круглий стіл «Мовні маніпулятивні техніки» м. Маріуполь, 

вул. Матросова, 5 кафедра 

української філології,  

тел.: (0629) 58-75-08 

 

16 травня 

13:00    

Ярмарок-огляд наукових проектів школярів та презентація 

кращих проектів учнівського конкурсу «Мій Маріуполь: реалії 

та перспективи економічного розвитку»  

м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а,  

Рада молодих вчених МДУ, 

тел.: (0629) 58-70-52 

 

16 травня 

14:10 

Науковий семінар «Аналіз якості керування об’єктами із 

залежними параметрами» 

м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а, 

кафедра математичних 

методів та системного 

аналізу,  

тел.: (0629) 58-75-55 

 

17 травня 

10:00  

Експозиція музею МДУ, присвячена Дню музеїв у Європі м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а,  

Рада молодих вчених МДУ, 

тел.: (0629) 58-70-52 

 

17 травня 

12:00 

Розширений круглий стіл «Здобутки та перспективи наукової 

діяльності викладачів та студентів кафедри культурології та 

інформаційної діяльності» (із  залученням СНТ «Парадигма» 

та «Контент») 

м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а, 

кафедра культурології та 

інформаційної діяльності, 

тел.: (0629) 58-75-66 

 

17 травня 

13:00 

Круглий стіл «Актуальні питання грецької філології та 

перекладу» 

м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129, 

кафедра грецької філології та 

перекладу,  

тел.: (0629) 58-75-03 

21 травня 

12:00 

Круглий стіл «Актуальні проблеми мовної освіти у сучасному 

закладі загальної середньої освіти» 

м. Маріуполь, 

пр. Миру, 89-а, кафедра 

англійської філології,  

тел.: (0629) 58-75-71 

 

23 травня 

11:20 

Форум молодих дослідників м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129, 

кафедра теорії та практики 

перекладу,  

тел.: (0629) 58-75-03 

 



24 травня 

16:00 

Професійна майстерня керівника закладу освіти 

 

м. Маріуполь, 

пр. Миру, 89-а,  

кафедра педагогіки та освіти, 

тел.: (0629) 58-75-70 

25 травня 

10:00 

Всеукраїнська науково-практична заочна конференція 

«Екологія, природокористування та охорона навколишнього 

середовища: прикладні аспекти» 

м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129-а, 

кафедра раціонального 

природокористування та 

охорони навколишнього 

середовища,  

тел.: (0629) 58-75-54 

17 травня 

12:40 

Перегляд та обговорення фільму «140 років з дня народження 

Симона Петлюри» 

м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129,  

кафедра історичних 

дисциплін,  

тел.: (0629) 58-75-74 

13-20 травня 

 

Виставка наукових праць викладачів Маріупольського 

державного університету «Університети – осередки сучасної і 

майбутньої науки» 

м. Маріуполь, 

пр. Будівельників, 129,  

наукова бібліотека,  

тел.:  (0629) 58-74-06 

21 травня 

 

Виставка наукових праць викладачів  кафедри дошкільної 

освіти 

м. Маріуполь, 

вул. Матросова, 5,  

кафедра дошкільної освіти,  

тел.: (0629) 58-75-09 

 

Донецький науковий центр НАН України і МОН України, 

Приазовський державний технічний університет 

16-17 травня 

13:30 

Міжнародна науково-технічна конференція «Університетська 

наука – 2019» 

 

м. Маріуполь,  

вул. Університетська, 7,  

тел.: (0629) 44-65-53 

15-25 травня Виставка наукової літератури «Вчені ПДТУ – авангард сучасної 

науки» 

м. Маріуполь,  

вул.Університетська,7, 

науково-технічна бібліотека, 

тел.: (0629) 44-62-54 

23-24  травня Всеукраїнська науково-практична конференція «Поліція і 

суспільство: інноваційні технології співпраці»  

м. Маріуполь,  

вул. Університетська, 7, 

соціально-гуманітарний 

факультет, 

тел.: (0629) 44-65-92  

 

м.  С л о в ’ я н с ь к 

Інститут  прикладної математики і механіки НАН України 

16-17 травня 

 

 

Виставка наукових робіт співробітників інституту 

 

 

м. Слов’янськ,  

вул. Генерала Батюка, 19, 

тел.: (0626) 66-55-00 

16 травня 

12:00-13:00 

 

Нагородження переможців щорічного конкурсу наукових 

робіт молодих учених, аспірантів та студентів «Математика. 

Механіка. Кібернетика» 

м. Слов’янськ,  

вул. Генерала Батюка, 19, 

тел.: (0626) 66-55-00 

17 травня 

12:00-14:00 

 

 

 

Спільний семінар Інституту прикладної математики і механіки 

НАН України та Донбаського державного педагогічного 

університету 

 

 

м. Слов’янськ,  

вул. Генерала Батюка, 19, 

ауд. 512, 

тел.: (0626) 66-55-00 

 



Донецький науковий центр НАН України і МОН України, 

Донбаський державний педагогічний університет 

17 травня  

10:00  

II регіональна конференція «Вища математика: минуле, 

сьогодення та погляд у майбутнє»  

м. Слов’янськ,  

вул. Г. Батюка, 19, 

головний корп., 

тел.: (095) 393-93-15 

22-23 травня 

 10:00 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективні 

напрямки сучасної науки та освіти» 

м. Слов’янськ,  

вул. Г. Батюка, 19, 

головний корп., 

тел.:  (06262) 3-28-08 

22 травня  

10:00 

Виставка наукових робіт молодих учених, студентів м. Слов’янськ,  

вул. Г. Батюка, 19, 

головний корп., 

тел.: (06262) 33-28-08 

23 травня  

10:00 

Виставка видавничої продукції професорсько-викладацького 

складу ДДПУ 

м. Слов’янськ,  

вул. Г. Батюка, 19, 

головний корп., 

тел.: (06262) 3-28-08 

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 

16 травня 

15:15 

День відкритих дверей для учнів середніх шкіл, ліцеїв та 

гімназій  

 

м. Ужгород, 

вул. Університетська, 21,  

к. 318 

16 травня 

15:45 

День відкритих дверей у музеї інституту м. Ужгород, 

вул. Університетська, 21 

16 травня 

16:15 

«Історія та сучасний стан розвитку лазерної фізики» 

 

м. Ужгород, 

вул. Університетська, 21,  

к. 318 

17 травня 

14:00 

День відкритих дверей. Екскурсії до лабораторій інституту м. Ужгород, 

вул. Університетська, 21,  

к. 204, 206, 323, 327 

17 травня 

15:00 

«Мас-спектрометрія біологічних молекул – ключ до пізнання 

структури живих клітин» 

м. Ужгород, 

вул. Університетська, 21,  

к. 318 

17 травня 

16:00 

Екскурсія співробітників та гостей інституту в мікротронну 

лабораторію 

м. Ужгород, 

вул. Тімірязєва, 25,  

відділ фотоядерних процесів 

17 травня 

16:30 

«Прискорювач електронів - мікротрон М-30» м. Ужгород, 

вул. Тімірязєва, 25,  

відділ фотоядерних процесів 

18 травня 

10:00 

Про підсумки проведення Фестивалю науки м. Ужгород, 

вул. Університетська, 21,  

к. 318 

21-24 травня 

10:00-17:00 

Міжнародна конференція молодих вчених та аспірантів «ІЕФ-

2019» 

м. Ужгород, 

вул. Університетська, 21,  

к. 113 



Л ь в і в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Л ь в і в 

Західний науковий центр НАН України і МОН України 

15 травня Презентація наукових робіт учнів-членів Львівської обласної 

МАН, які є переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідних робіт – 2019 

Західний науковий центр 

НАН України і МОН 

України,  

м. Львів, вул. Матейка, 4, 

тел.: (032) 297-07-74 

16-17 травня Міжнародний славістичний колоквіум «Кирило і Мефодій – 

словянські просвітителі і «покровителі» Європи 

Львівський національний 

університет ім. Івана Франка, 

м. Львів,  

вул. Університетська, 1, 

тел.: (032) 261-07-22 

17 травня 

15:00 

Урочисте засідання представників наукової громадскості 

Західного регіону України з нагогди Дня науки 

- Відзначення кращіх науковців Львівщини за вагомі 

досягнення у науковій і науково-організаційній роботі та з 

нагоди дня науки; 

- оголошення переможців конкурсу проектів на здобуття 

грантів Львівської обласної ради молодими вченими для 

виконання наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок 

Львівський національний 

університет ім. Івана Франка, 

м. Львів,  

вул. Університетська, 1, 

тел.: (032) 297-07-74 

18 травня Урочисте засідання, присвячене проведенню підсумків 

Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» імені 

Євгена Гладишевського 

Львівський національний 

університет ім. Івана Франка, 

м. Львів,  

вул. Університетська, 1 

18 травня Науково-практична конференція «Золочівський замок: минуле 

і сучасні перспективи» 

Золочівський замок, 

м. Золочів, 

тел.: (032) 261-07-22 

травень Дні відкритих дверей в інститутах НАН України західного 

регіону. Зустрічі-екскурсії учнів-членів обласних МАН із 

молодими вченими та провідними науковцями інституту 

 

Установи НАН України 

західного регіону 

Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України 

16 травня Наукові читання з питань регіоналістики пам’яті академіка    

М. І. Долішнього. Круглий стіл з актуальних проблем 

регіональної політики 

м. Львів,  

вул. Козельницька, 4,  

тел.: 270-71-68 

 

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

травень 

 

Вчена рада, приурочена до Всеукраїнського фестивалю науки 

 

м. Львів, вул. Наукова, 5, 

актовий зал 

березень- 

травень 

 

Виставка праць науковців інституту 

 

 

м. Львів, вул. Наукова, 5, 

бібліотека 

 

Інститут екології Карпат НАН України 

16 травня Науково-практичний семінар «Екологічні проблеми міста 

Львова та перспективи їх вирішення» 

м. Львів, 

вул. Козельницька, 4, 

тел.: (032) 270-74-30 



Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України 

16 травня 

15:00 

Лекції В. Александровича, Л. Войтовича, М. Ільницького, 

М. Бандрівського, І. Патера 

Львівський національний 

університет ім. Івана Франка, 

м. Львів,  

вул. Університетська, 1, 

тел.: (032) 270-70-22 

17 травня 

14:00 

Презентація нових наукових видань інституту (2017-2019) Наукове товариство 

ім. Шевченка, 

м. Львів, вул. Винниченка, 

24, поверх 3 

тел.: (032) 270-70-22 

16-18 травня 

 

Книжкова виставка нових наукових видань інституту (2017-

2019) 

Інститут українознавства ім. 

І. Крип’якевича НАН 

України, 

м. Львів,  

вул. Козельницька, 4, 

поверх 4, 

тел.: (032) 270-70-22 

 

Державний природознавчий музей НАН України 

18 травня 

15:00 

 

Наукова екскурсія «Дивовижний світ комах» виставкою 

«Мистецтво виживання» 

 

м. Львів,  

вул. Театральна, 18, 

тел.: (032) 235-69-17 

 

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України 

16 травня  Круглий стіл «Дослідження особливостей геологічної будови 

земної кори західного регіону України у зв’язку із пошуками 

нафтогазових і метановугільних покладів» 

м. Львів,  

вул. Наукова, 3-а,  

тел.: (032) 263-25-41 

 

Л у г а н с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Р у б і ж н е 

Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України 

16-17 травня Науковий пікнік. Зустріч науковців  Луганської філії Інституту 

економіко-правових досліджень НАН України зі студентами 

кафедри економіки Інституту хімічних технологій 

Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля 

м. Рубіжне, 

вул. Володимирська, 31 

 

Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України 

16-17 травня Науковий пікнік. Зустріч науковців  Луганської філії Інституту 

економіко-правових досліджень НАН України зі студентами 

кафедри економіки 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 

 

травень Урочисте засідання вченої ради  Східноукраїнського 

національного університету ім. В. Даля 

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 

16-17 травня  Цикл лекцій для студентів на загальну тему «Наука, як 

рушійна сила розвитку цивілізації» 

 

 

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», 

тел.: (0512) 39-73-57; 
 

вул. Нікольська, 11-а, 

Миколаївський 

політехнічний інститут, 

тел.: (0512) 37-97-70; 
 

вул. Нікольська, 24, 

Миколаївський  

національний університет  

ім. В.О. Сухомлинського 

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 Доповідь про результати роботи інституту з талановитою 

молоддю на урочистому засіданні Миколаївського 

регіонального відділення МАН України. 

Презентація наукових розробок молодих вчених інституту 

 

Управління освіти і науки 

Миколаївської 

облдержадміністрації, 

м. Миколаїв,  

вул. Спаська, 29, 

тел.: (0512) 37-93-93 

16 травня 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 

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, 

тел.: (0512) 22-41-13 

 

Південний науковий центр НАН України та МОН України 

Чорноморський національнийуніверситет імені Петра Могили 

10-11 травня 

 

Всеукраїнська науково-теоретична конференція  

«Законодавче забезпечення створення спроможних об’єднаних 

територіальних громад» 

м. Миколаїв, 

вул. 68 Десантників, 10, 

тел.: (0512) 76-71-92 

http://chmnu.edu.ua/ 

16 травня  Урочисте зібрання колективу університету. 

Відзначення вчених університету, які отримали значні 

результати в науковій діяльності в 2018-2019 н. р., вручення 

грамот та подяк обласної ради, управління освіти і науки 

облдержадміністрації, ЧНУ ім. Петра Могили 

м. Миколаїв, 

вул. 68 Десантників, 10, 

актовий зал, 

тел.: (0512) 76-55-89  

 

16 травня 

 

Урочисте засідання Ради молодих науковців університету.  

Відзначення молодих науковців університету, які вибороли 

переможні місця на всеукраїнському конкурсі молодих 

науковців та переможців всеукраїнських олімпіад 

м. Миколаїв, 

вул. 68 Десантників, 10, 

зал Вченої ради, 

тел.: (0512) 76-55-89 

16 травня 

 

Зустріч з депутатами міської ради. Обговорення проблеми 

забруднення автотранспортом повітря м. Миколаїв 

Миколаївська 

облдержадміністрація 

17 травня 

 

Виставка наукових видань вчених університету, що 

надруковані в 2018-2019 рр. Видання спеціального випуску 

університетської газети «Вагант», присвяченої Дню науки 

м. Миколаїв, 

вул. 68 Десантників, 10, 

виставковий зал  

17-18 травня 

 

Міжнародна наукова конференція «Літератор-інтелектуал у 

міграційних процесах: виклики для пам’яті та ідентичності» 

 

м. Миколаїв, 

вул. 68 Десантників, 10, 

тел.: (0512) 76-92-80, 

http://chmnu.edu.ua 

25-28 травня 

 

Всеукраїнська студентська наукова конференція «Молодіжний 

Ольвійський форум – 2019», «Соціально-економічні аспекти 

сталого розвитку: локальний, національний, глобальний 

вектори» 

м. Миколаїв, 

вул. 68 Десантників, 10, 

тел.: (0512) 76-55-53,  

46-41-26  

Миколаївський національний аграрний університет 

15-17 травня 

 

 

VІ  Всеукраїнська інтернет-конференція «Екологічні та 

соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах 

євроінтеграції» 

м. Миколаїв, 

вул. Георгія Гонгадзе, 9,  

тел.: (066) 46-00-711 

15-17 травня 

 

 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за галуззю знань 

20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 

«Агрономія»  

м. Миколаїв, 

вул. Георгія Гонгадзе, 9,  

тел.: (512) 34-61-60 

16 травня 

 

 

 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики» 

 

 

м. Миколаїв, 

вул. Георгія Гонгадзе, 9,  

тел.: (0512) 58-05-94, 

(067) 587-67-13 

Миколаївський національний університет імені В. О.Сухомлинського 

травень  Круглий стіл  «Сучасні тенденції німецького мовознавства» м. Миколаїв,  

вул. Нікольська 24, 

факультет іноземної 

філології, 

тел.: (0512) 37-88-07 

17 травня Круглий стіл «Процеси вивчення та викладання іноземних мов 

у мультилінгвальному середовищі» 

м. Миколаїв,  

вул. Нікольська 24, 

факультет іноземної 

філології, 

тел.: (0512) 37-88-07 

http://chmnu.edu.ua/
http://chmnu.edu.ua/


Державна інспекція по охороні пам'яток культури в Миколаївський області,  

НІАЗ «Ольвія» НАН України 

17 травня 

10:00 

Презентація збірки наукових праць, присвяченій пам’яті 

археолога, дослідника Ольвії та її хори А.В.  Буракова  

НІАЗ «Ольвія» НАН 

України,  

с. Парутине,  

вул. Ольвійська, 47,  

тел.: (0515) 492-453 

О д е с ь к а  о б л а с т ь 

м.  О д е с а 

Придніпровський науковий центр НАН України 

«Астрономічна обсерваторія» ОНУ імені І.І.Мечникова 

16 травня 

14:00 

«Горизонти сучасної астрономії» – зустріч з одеськими 

астрономами і радіоастрономами, демонстраційний показ в 

Одеському університетському Планетарії 

м. Одеса,  

Астрономічна обсерваторія, 

парк Шевченка,  

тел.: (048) 728-11-68 

17 травня 

14:00 

«Україна - космічна держава». Про внесок України в космічні 

дослідження ‒ історія і сучасність, Одеса в історії 

космонавтики, демонстраційний показ в Одеському 

університетському Планетарії 

м. Одеса,  

Астрономічна обсерваторія, 

парк Шевченка,  

тел.: (048) 728-11-68 

18 травня 

11:00 

Тур вихідного дня на спостережну станцію Маяки для 

ознайомлення з оптичними телескопами і радіотелескопом 

Одеська область, 

Біляївський район, 

с. Маяки 

Астрономічна станція,  

тел.: (048) 728-11-68 

18 травня 

14:00 

«Що відбувається у Всесвіті?» - зустріч з редколегією та 

авторами журналу «Всесвіт, Простір, Час» 

м. Одеса,  

Астрономічна обсерваторія, 

Одеський університетський 

планетарій,  

тел.: (048) 728-11-68 

 

Відділення гідроакустики ІГФ НАН України 

15 травня 

15:00 

Святкове засідання Науково-технічної ради, присвячене Дню 

науки України з результатами наукових досягнень 

м. Одеса,  

вул. Преображенська, 3 

 

Одеський археологічний музей НАН України 

16 травня Урочисте засідання Вченої ради присвячене міжнародному 

Дню музеїв і Дню науки  

 

м. Одеса,  

вул. Ланжеронівська, 4, 

тел.: (048) 722-01-71 

 

17 травня Тематичні екскурсії та лекції для студентів вищих навчальних 

закладів та учнів шкіл м. Одеса 

 

м. Одеса,  

вул. Ланжеронівська, 4, 

тел.: (048) 722-01-71 

 

18 травня  День відкритих дверей, присвячений міжнародному Дню 

музеїв 

м. Одеса,  

вул. Ланжеронівська, 4, 

тел.: (048) 722-01-71 

 



Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

16 травня 

 

  

 

 

Відкрита лекція «Сенсуальне лідерство в еколого-

інноваційному розвитку економіки вражень» 

 

 

 

Одеський національний 

університет  

ім. І.І.Мечникова, 

м. Одеса,  

Французький Бульвар, 24/26 

20 травня 

10:30 

 

 

 

Відкрита лекція «Комплекс інноваційних освітніх ресурсів: 

кадровий потенціал, сучасні інтернет-платформи, освітні 

проекти та методики» 

Національний університет 

«Одеська морська академія» 

м. Одеса,  

вул. Дідріхсона, 8, 

тел.: (063) 855-38-46 

27 травня 

11:10 

 

 

 

 

Відкрита лекція «Популяризація наукової діяльності серед 

молоді» 

Одеський національний 

університет  

ім. І.І. Мечникова, 

м. Одеса, 

Французький бульвар, 24/26 

тел.: (095) 632-08-67 

травень Відкрита лекція на тему «Сучасні проблеми економіки 

природокористування» 

Одеський державний 

екологічний університет,  

м. Одеса,  

вул. Львівська, 15, 

тел.: (048) 743-71-54 

травень Відкрита лекція «Наукові розробки Інституту проблем ринку 

та економіко-екологічних досліджень НАН України для 

сталого розвитку регіонів та громад Півдня України» 

 

м. Одеса,  

ОНАХТ 

вул. Канатна, 112, к. А-416,  

тел.: (048) 722-29-05, 

743-89-27 

травень Міжнародна науково-практична конференція до Дня науки 

«Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави». 

Доповідь «Методичні підходи до побудови структурної моделі 

мотивації технологічних підприємців регіону до розвитку 

ринку інноваційних товарів» 

Одеський інститут 

Міжрегіональної Академії 

управління персоналом, 

м. Одеса,  

вул. Чорноморського 

козацтва, 19, 

тел.: (048) 723-23-21  

квітень-

травень 

 

Круглі столи з питань сприяння стійкому розвитку громад 

базового рівня місцевого саморозвитку в умовах 

децентралізації управління  

 

Громади Одеської області 

тел.: (048) 722-29-05 

Інститут морської біології НАН України 

16 травня 

10:00 

 

 

Наукова доповідь «Результати гідрохімічного моніторингу 

Куяльницького лиману в 2017–2018 рр.» 

 

 

м. Одеса,  

вул. Пушкінська, 37, 

тел.: (048) 725-09-18 

 

16 травня 

10:30 

 

 

Наукова доповідь «Гетеротрофні флагелляти північно-західної 

частини Чорного моря» 

 

 

м. Одеса,  

вул. Пушкінська, 37, 

тел.: (048) 725-09-18 

 

16 травня 

11:00 

 

Презентація монографії «Міждународна классифікація оселищ 

Європи EUNIS» 

 

м. Одеса,  

вул. Пушкінська, 37, 

тел.: (048) 725-09-18 

 

16 травня 

11:30 

 

 

Наукова доповідь «Морфофункціональна організація 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» північно-західної частини 

Чорного моря» 

 

м. Одеса,  

вул. Пушкінська, 37, 

тел.: (048) 725-09-18 

 



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

травень ХХХІХ Читання імені академіка М.Д.Зелінського м. Одеса,  

Люстдорфська дорога, 86 

15 травня День відкритих дверей для студентів та школярів міста Одеси: 

- науково-популярна лекція,  присвячена ювілейній даті – 

150-річчю створення Періодичної таблиці хімічних 

елементів; 

- екскурсія до лабораторій інституту; 

- екскурсія до музею академіка О.В.Богатського 

м. Одеса,  

Люстдорфська дорога, 86 

 

травень 

 

Виставка праць вчених ФХІ, присвячена  Дню науки та 

професійному святу Дню хіміка 

м. Одеса,  

Люстдорфська дорога, 86, 

наукова бібліотека 

Дунайський біосферний заповідник НАН України 

19 травня 

14:20 

Засідання Школи обдарованих дітей, присвячене   

ХІІІ Всеукраїнському 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 

День науки в Дунайському біосферному заповіднику. 

Розширене засідання Науково-технічної Ради 

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 з нагоди XІІІ Всеукраїнського 

фестивалю науки  

 

 

 

 

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 «Перспективи української 

керамології у міжнародному вимірі» 

Полтавська обл. 

с. Опішне, 

вул. Партизанська, 102,  

тел.: (05353) 421-75 

17 травня Виставка публікацій, присвячена історії функціонування 

Інституту народознавства НАН України 

Полтавська обл. 

с. Опішне, 

вул. Партизанська, 102,  

тел.: (05353) 421-75 

16-17 травня Науково-популярні лекції в рамках Всеукраїнського 

фестивалю науки в загальноосвітніх школах  

Полтавська обл. 

с. Опішне, 

вул. Партизанська, 102,  

тел.: (05353) 421-75 

18 травня Презентація монографій, що виходять у видавництві 

«Українське Народознавство»: 

- «Малювальниця Мотрона Назарчук: життя і творчість 

(біографія, мистецька спадщина, епістолярія, фотолітопис)»;  

- «Цехова книга Дибинецького гончарського цеху ХVIII 

століття» 

Полтавська обл. 

с. Опішне, 

вул. Партизанська, 102,  

тел.: (05353) 421-75 



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, 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 ХІІІ Всеукраїнського 

Фестивалю науки  

тел.: (0542) 36-01-18 

17 травня 

 12:00 

 

Нагородження відзнаками вчених інституту на урочистих 

зборах з нагоди проведення ХІІІ Всеукраїнського Фестивалю 

науки  

тел.: (0542) 36-01-18 

17 травня  

 

Зустріч учнів-членів Малої академії наук України (природничі 

науки) та випускників ЗНЗ Сумської області з керівництвом та 

провідними науковцями ІПФ НАН України. Роз’яснення 

специфіки роботи інституту та перспектив працевлаштування 

після закінчення навчання 

 

м. Суми,  

вул. Петропавловська, 58, 

конференц-зал, 

лабораторний корпус 

17 травня Загальноосвітні лекції з фізики для учнів-членів МАН України 

та випускників ЗНЗ : 

 - «Фізика пучків заряджених частинок»; 

- «Метакомпьютінг, як світовий тренд інформатизації 

суспільства»  

м. Суми,  

вул. Петропавловська, 58, 

конференц-зал, 

лабораторний корпус 

17 травня Екскурсія для 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 

17 травня  

 

Виставка досягнень навчальних і наукових закладів Сумської 

області з нагоди Фестивалю науки 

тел.: (0542) 36-01-18 

16 травня 

9:00 

Інтерв'ю директора ІПФ НАН України з нагоди фестивалю 

науки для засобів масової інформація  

м. Суми,  

вул. Петропавловська, 58, 

тел.: (0542) 22-46-08 

18 травня 

9:00 

Спортивні заходи на природі для працівників інституту з 

нагоди Фестивалю 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 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

травень Засідання міжнародної кафедри ЮНЕСКО «Популяризація 

наукових досягнень серед молоді, як засіб їх залучення до 

наукової діяльності» 

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 

mailto:cryo@online.kharkov.ua


травень 

 

Конференція молодих вчених під егідою ЮНЕСКО «Холод в 

біології та медицині» 

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 

 

травень Семінар для школярів старших класів та студентів «Проблеми 

заморожування біологічних об’єктів різних форм організації» 

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 

 

травень Лекція «Кріобіологія. Сучасні досягнення та перспективи 

розвитку» 

м. Харків, 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

кафедра кріофізіології, 

ІПКіК НАН України,  

відділ кріоендокріонології  

 

травень Лекція для студентів та викладачів «Кріохірургія на сучасному 

етапі розвитку» 

м. Харків,  

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

медичний факультет, 

кафедра загальної та 

клінічної патології, ІПКіК 

НАН України, відділ 

експериментальної 

кріомедицини 

 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України 

16 травня Науково-методичний семінар «Інноваційні наукові досягнення 

та формування економіки знань» 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  

м. Харків, 

пров. Інженерний, 1-а, 

тел.: (057) 702-10-49, 2-29  

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, 2-29 

18 травня Проблемна лекція «Науково-методологічне  забезпечення 

прогнозування соціально-економічного розвитку країни» 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  

м. Харків, 

пров. Інженерний, 1-а, 

тел.: (057) 702-10-49, 2-29 

 

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 до виставкового 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.: (057) 315-00-11 

mailto:cryo@online.kharkov.ua
mailto:cryo@online.kharkov.ua


16 травня 

 

Науково-популярна лекція «Різновиди форм життя та способи 

їх класифікації» 

м. Харків,  

вул. Акад. Проскури, 12, 

тел.: (057) 720-33-31 

17 травня Науково-популярна лекція «Квантова інформатика і квантові 

комп’ютери» 

м. Харків,  

вул. Акад. Проскури, 12, 

тел.: (057) 720-33-31 

17 травня 

 

 

 

Науково-популярна лекція «Мікрохвильові властивості 

незвичайних надпровідників: нові виклики у фізиці та 

застосуванні» 

м. Харків,  

вул. Акад. Проскури, 12, 

тел.: (057) 763-43-78 

16 травня Науково-популярна лекція «Високочастотні метаматеріали: 

моделювання та експеримент»  

м. Харків,  

вул. Акад. Проскури, 12, 

тел.: (057) 763-43-63 

17 травня Науково-популярна лекція «Основні тенденції розвитку 

твердотільних лазерів» 

м. Харків,  

вул. Акад. Проскури, 12, 

тел.: (057) 763-43-69 

17 травня Науково-популярна лекція «Комп’ютерне моделювання у 

сучасних наукових дослідженнях» 

м. Харків,  

вул. Акад. Проскури, 12, 

тел.: (057) 763-43-91 

16 травня 

 

Науково-популярна лекція «Квантовий комп’ютер та сучасний 

штучний інтелект» 

м. Харків,  

вул. Акад. Проскури, 12, 

тел.: (057) 763-43-31 

17 травня Науково-популярна лекція «Новітні досягнення біофізики: 

проривні технології та їх можливості» 

м. Харків,  

вул. Акад. Проскури, 12, 

тел.: (057) 763-43-37 

 

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України 

16 травня 

14:00-15:00 

Екскурсія для старших школярів школи-інтернату 

«Обдарованість» до лабораторій ІПМаш, відвідання виставки 

інституту 

м. Харків,  

вул. Пожарського, 2/10, 

тел.: (057) 349-47-01 

16 травня 

15:00-16:00 

Лекція «Сучасні підходи до моделювання та виготовлення 

складних об’єктів за допомогою 3D-принтері» для старших 

школярів школи-інтернату «Обдарованість» 

м. Харків,  

вул. Пожарського, 2/10, 

тел.: (057) 349-47-78 

17 травня 

12:00-13:00 

Зустріч з абітурієнтами Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, що планують вступати на 

факультети фізико-математичного профілю 

м. Харків,  

вул. Пожарського, 2/10, 

тел.: (057) 349-47-96 

18 травня 

11:00-11:30 

Запуск випробувань модельного блоку модернізованої 

проточної частини Дністровської ГАЕС на гідростенді 

м. Харків,  

вул. Пожарського, 2/10, 

тел.: (057) 349-47-78 

18 травня 

12:00-12:30 

Запуск випробувань установки для дослідження процесів 

виробництва та спалювання нових видів композиційних палив 

м. Харків,  

вул. Пожарського, 2/10, 

тел.: (057) 349-47-78 

 

Інститут іоносфери НАН та МОН України 

16 травня  

10:00-14:00 

 

 

 

Екскурсія до Іоносферної обсерваторії інституту для учнів 

старших курсів Харківського радіотехнічного технікуму, 

Харківського гідрометеорологічного технікуму та студентів 

Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» 

м. Харків,  

вул. Кирпичова, 16, 

тел.: (057) 707-65-27 

 

 

17 травня  

10:00 

 

 

Засідання секції № 17 «Навколоземний космічний простір. 

Радіофізика та іоносфера» XXVII Міжнародної науково-

практичної конференції: Інформаційні технології: наука, 

техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2019) 

 

м. Харків,  

вул. Кирпичова, 16, 

тел.: (057) 707-65-27 

 

 



Х е р с о н с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Х е р с о н 

Південний науковий центр 

Херсонський національний технічний університет 

16-17 травня  

 

 

 

 

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мова як засіб 

міжкультурної комунікації» 

 

 

 

 

м. Херсон,  

Бериславське шосе, 24, 

кафедра іноземних мов, 

кафедра теорії та практики 

галузевого перекладу, 
тел.: (0552) 32-69-38 

20-26 травня  

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні 

системи прийняття рішень і проблеми обчислювального 

інтелекту (ISDMCI’2018)» 

Херсонська обл., 

Залізний Порт, 

тел.: (0552) 32-69-46 

травень  

 

 

 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан і 

перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-

косметичної галузей промисловості» 

м. Херсон, 

Бериславське шосе, 24, 

каф. ХТЕБХП, 

тел.: (0552) 32-69-49 

травень  

 

 

Книжкова виставка «День науки» м. Херсон, 

Бериславське шосе, 24, 

читальний зал, 

тел.: (0552) 32-69-53 

Херсонська гідробіологічна станція НАН України 

16-17 травня Наукові читання «Екологічні дослідження Дніпровсько-

Бузького регіону» 

м. Херсон,  

вул. М. Фортус, 87, 

 тел.: (0552) 27-03-35 

м.  Г о л а  П р и с т а н ь 

Чорноморський біосферний заповідник НАН України 

15-17 травня 

 

 

 

Лекції про основні наукові досягнення Чорноморського 

біосферного заповідника для випускників шкіл району та 

області з метою популяризації досягнень науки та професійної 

орієнтації школярів 

м. Гола Пристань, 

Еколого-освітній центр ЧБЗ, 

тел.: (055-39) 2-65-00 

 

16 травня 

 

 

 

Презентація «Наукові дослідження в Чорноморському 

біосферному заповіднику НАН України» в КЗ «Центр 

позашкільної освіти» Голопристанської районної ради  

 

м.  Гола Пристань, 

вул. Петра Покришева, 1,  

КЗ ЦПО, 

тел.: (055-39) 2-14-40 

15-17 травня 

 

 

Демонстрація науково-популярних фільмів про ЧБЗ 

відвідувачам музейної експозиції 

 

м. Гола Пристань, 

Еколого-освітній центр ЧБЗ, 

тел.: (055-39) 2-65-00 

17 травня 

 

 

 

День відкритих дверей в рамках ХІІІ  Всеукраїнського 

фестивалю науки (зустріч відвідувачів з науковцями 

заповідника, запитання, відповіді, ознайомлення з 

експозицією) 

м. Гола Пристань, 

Еколого-освітній центр ЧБЗ, 

тел.: (055-39) 2-65-00 

 

 

 

 



Установи Міністерства освіти і науки України 
 

 

 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»   
 

Дата і час 

проведення 

Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 

14-15 травня І конкурс інноваційних проектів у сфері оборонних технологій м. Київ,  

пр. Перемоги 37,  

корп. 6, 

тел.: (044) 204-81-18 

14–16 травня ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та 

аспірантів «Радіоелектроніка в ХХІ столітті» 

м. Київ,  

пр. Перемоги 37,  

РТФ, корп. 17, 

тел.: (097) 291-26-15 

15–17 травня XX Всеукраїнська науково-методична конференція 

«Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» 

м. Київ,  

вул. Борщагівська, 115,  

корп. 22,   

тел.: (044) 204-82-28 

15–17 травня ХХ Міжнародна наукова конференція «Екологія. Людина. 

Суспільство» 

 

м. Київ,  

вул. Борщагівська 115,  

корп. 22, ІЕЕ, 

тел.: (044) 204-82-28 

16 травня ІV Всеукраїнська студентська наукова конференція 

«Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на 

медійному ринку України» 

м. Київ,  

вул. Володимирська, 7,  

корп. 25, ВПІ,  

тел.: (050) 696-87-11 

16 травня Щорічна міжнародна науково-практична  конференція 

«Сучасні тенденції викладання іноземних мов у закладах  

вищої освіти» 

м. Київ,  

пр. Перемоги, 37,  

корп. 7, ФЛ, 

тел.: (044) 204-85-37 

16-17 травня VІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, 

аспірантів та наукових співробітників «Інженерія поверхні. 

Комплексний підхід» 

м. Київ,   

вул. Дашавська, 6/2,  

корп. 23, ЗФ, 

тел.: (044) 204-98-13 

16-17 травня XVI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Теоретичні i прикладні 

проблеми фізики, математики та інформатики» 

м. Киів,  

пр. Перемоги, 37,  

корп. 1, ФТІ,  

тел.: (044) 204-98-76 

 

 

 

 

 

 

 

 



Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
 

Дата і час 

проведення 

Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 

6-10 травня Дні науки на фізичному факультеті.  

Наукова конференція молодих вчених «Наука XXI сторіччя: 

сучасні проблеми фізики» 

Фізичний факультет, 

м. Київ,  

пр. Акад. Глушкова, 4,  

тел.: (044) 526-45-47 

7 травня Урочисті наукові збори фізичного факультету, присвячені 

Дню науки в Україні 

Фізичний факультет, 

м. Київ,  

пр. Акад. Глушкова, 4,  

ауд. 200, 

тел.: (044) 526-45-47 

14-16 травня Наукова конференція молодих вчених «Наука XXI сторіччя: 

сучасні проблеми фізики» 

Фізичний факультет, 

м. Київ,  

вул. Володимирська, 64/13, 

пр. Акад. Глушкова, 4, 

тел./факс: (044) 526-45-37 

15-17 травня Двадцята міжнародна конференція студентів, аспірантів 

«Сучасні проблеми хімії» 

Хімічний факультет, 

м. Київ,  

вул. Льва Толстого, 12, 

тел.: (044) 239-33-42 

15-16 травня Міжнародна науково-практична конференція «Україна – 

Вірменія: історія, культура, туризм», присвячена 95-літтю від 

дня народження Сергія Параджанова 

Географічний факультет, 

м. Київ, 

пр. Акад. Глушкова, 2-а,  

тел.: (044) 521-33-52 

16-17 травня Міжнародна наукова конференція «Ver Kyiviens: суспільства 

середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна 

спадщина» 

Історичний факультет, 

м. Київ,  

вул. Володимирська, 60,  

ауд. 353, 

тел.: (093) 907-58-22 

16-17 травня Творча  платформа «Ландшафтні  простори в роботах 

студентів кафедри біології рослин» 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини», 

пр. Акад. Глушкова, 2, 

поверх 4,  

тел.: (044) 522-14-27 

16-17 травня Майстер клас «Краса спасе світ» (основи створення 

фітокомпозицій) 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» 

пр. Акад. Глушкова, 2,  

тел.: (044) 522-14-27 

16-17 травня Конкус відіороликів «Цікава біологія рослин» ННЦ «Інститут біології та 

медицини» 

пр. Акад. Глушкова, 2,  

тел.: (044) 522-14-27 

17 травня 

14:10 

Конкурс «Що? Де? Коли?» серед команд студентів, аспірантів 

та викладачів інституту журналістики 

Інститут журналістики, 

м. Київ,  

вул. Іллєнка, 36/1, к. 441, 

тел.: (044) 481-44-45 

17 травня Вручення Дипломів переможцям ІІ етапу Всеукраїнських 

студентських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт 2018/2019 навчального року 

Економічний факультет, 

м. Київ, 

вул. Васильківська, 90-а,  

к. 101, 

тел.: (044) 521-35-29 



17-20 травня Виставка наукових праць співробітників факультету Географічний факультет, 

м. Київ,   

пр. Акад. Глушкова, 2-а, 

бібліотека, 

тел.: (044) 521-33-52 

18-19 травня Дні науки. Весна Астрономічна обсерваторія 

КНУ, 

вул. Обсерваторна, 3, 

тел.: (044) 486-39-10,  

486-26-91 

21-24 травня I Міжнародний форум «Економіка. Фінанси. Бізнес. 

Управління» 

Економічний факультет, 

м. Київ,  

вул. Васильківська, 90-а; 

тел.: (044) 521-35-28,  

факс: (044) 521-35-78 

21-25 травня XIX Міжнародна конференція молодих вчених з прикладної 

фізики 

ФРЕКС, 

м. Київ,  

пр. Акад. Глушкова, 4-г, 

тел./факс: (044) 521-35-90 

22-24 травня Міжнародна науково-практична конференція «Інтродукція та 

збереження рослинного різноманіття у ботанічних садах 

Східної Європи», присвячена 180-річчю створення 

Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини», 

м. Київ,  

вул. С. Петлюри, 1, 

тел.: (044) 234-60-56,  

факс: (044) 239-31-90 

22-24 травня XIX Міжнародна наукова конференція «Моделювання та 

дослідження стійкості динамічних систем» 

Факультет комп'ютенрих 

наук та кібернетики, 

м. Київ,  

Володимирська, 64, 

тел.: (044) 521-35-54 

23 травня Засідання робочої групи з наукового забезпечення медичної 

реформи (спільно з науковцями Національного медичного 

університету ім. О.О. Богомольця) 

Економічний факультет, 

м. Київ, 

вул. Васильківська, 90-а,  

к.101, 

тел.: (044) 521-35-29 

24 травня Колоквіум «Ризик-менеджмент у медичному страхуванні» Економічний факультет, 

м. Київ, 

вул. Васильківська, 90-а,  

к.101, 

тел.: (044) 521-35-29 

24 травня Міжнародний науково-практичний форум «Проблеми 

етнокультурної психології: історія і сучасність» 

Факультет психології, 

м. Київ,  

пр. Акад. Глушкова 2-а, 

тел.: (044) 521-35-09, 

526-05-31 
http://www.psy.univ.kiev.ua/ua  

 

26-28 травня Міжнародна науково-практична конференція «Рельєф, клімат 

та поверхневі води як об’єкти природничо-географічних 

досліджень», присвячена 70-річчю кафедр землезнавства та 

геоморфології, метеорології та кліматології, гідрології та 

гідроекології 

 

Географічний факультет, 

м. Київ,   

пр. Акад. Глушкова, 2-а 

28 травня Міжнародний круглий стіл «Розвиток гастрономічного 

туризму в Україні: виклики та перспективи» 

Головний корпус 

університету, к.204, 

зал відеоконференцій 

 

http://www.psy.univ.kiev.ua/ua


28-31 травня Міжнародна конференція «Астрономія та фізика космосу в 

Київському університеті» 

Астрономічна обсерваторія, 

м. Київ,  

вул. Обсерваторна, 3, 

тел.: (044) 468-25-20,  

факс: (044) 468-26-91, 
http://www.observ.univ.kiev.ua/c

onference  

31 травня ІІ Всеукраїнський форум до Дня захисту дітей «Дитина у 

тривожному середовищі: практики розвитку та відновлення» 

Факультет психології, 

м. Київ,  

пр. Акад. Глушкова 2-а, 

тел.: (044) 521-32-64 

 

 

 

Установи Міністерства молоді і спорту України 
 

Дата і час 

проведення 

Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 

Державний інститут сімейної та молодіжної політики 

16 травня Круглий стіл «Молодь і наука» м. Київ,  

вул. Ісаакяна, 18 

тел.: (044) 236-07-41 

e-mail: mail@dismp.gov.ua  

17 травня Круглий стіл «Взаємозв’язки культури, права і правової 

культури» 

м. Київ,  

вул. Ісаакяна, 18 

тел.: (044) 236-07-41 

e-mail: mail@dismp.gov.ua  

 

 

 

Установи Національного центру «Мала академія наук України» 
 

Дата 

проведення 

Захід Місце проведення 

м.  К и ї в 

14-17 травня  Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор 

Дослідник» 

м. Київ, 

вул. Дегтярівська, 38-44, 

тел.: (044) 489-55-80 

16 травня Круглий стіл «Інноваційні підходи щодо використання 

когнітивної інформаційної технології ТОДАОС для 

формування мережецентричного освітнього простору» 

м. Київ,  

вул. Юрія Іллєнка, 63,  

лабораторія МАНЛаб, 

тел.: (044) 486-55-17 

16 травня Демонстраційні експерименти з хімії та біології м. Київ,  

вул. Юрія Іллєнка, 63, 

лабораторія ЕхЛаб, 

тел.: (044) 483-25-42 

http://www.observ.univ.kiev.ua/conference
http://www.observ.univ.kiev.ua/conference
mailto:mail@dismp.gov.ua
mailto:mail@dismp.gov.ua


17 травня Лекція «Програмування. Робототехніка – сучасність і 

майбутнє» 

м. Київ,  

вул. Юрія Іллєнка, 63, 

лабораторія ЕхЛаб, 

тел.: (044) 483-25-42 

17 травня Науково-практичний семінар «Наукова освіта – від 

теорії до практики» 

м. Київ,  

вул. Юрія Іллєнка, 63,  

лабораторія МАНЛаб, 

тел.: (044) 486-55-17, 489-15-14 

17 травня  Виставка демонстраційних моделей і макетів науково-

технічних учнівських розробок 

м. Київ, 

вул. Казимира Малевича, 11, 

Інститут електрозварювання  

ім. Є. О. Патона НАН України 

18 травня «День з професором».  

Лекція «Керування рухами та автоматизація: 

перспективи для майбутніх інженерів» 

м. Київ,  

вул. Юрія Іллєнка, 63, 

лабораторія ЕхЛаб, 

тел.: (044) 483-25-42 

 

 

 

 

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 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України,                                                                 

Відділення загальної середньої освіти НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України 

14-15 травня 

10:00 

Міжнародна науково-практична конференція  

«Проблеми сучасного підручника» 

 

м. Київ, 

вул. Січових Стрільців, 52-д,  

тел.: (044) 481-37-72 

14 травня 

10:00 

 

Урочисте вручення премій переможцям конкурсу на 

здобуття Премії Інституту педагогіки НАПН України 

імені видатних вчених-педагогів 

м. Київ, 

вул. Січових Стрільців, 52-д,  

тел.: (044) 481-37-72 

16 травня 

10:00 

Всеукраїнська конференція (круглий стіл) «Практична 

філософія і Нова українська школа» 

 

м. Київ, 

вул. Січових Стрільців, 52-а,  

актовий зал 

17 травня 

10:00 

VІІ Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна 

освіта: традиції і новаторство» 

м. Київ, 

вул. Січових Стрільців, 52-д,  

тел.: (044) 481-37-72,  

(067) 504-03-39 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України,                                                                         

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

16 травня  

11:00 

VІ Психолого-педагогічні читання «Проблеми психології 

праці в освіті різних категорій дорослого населення», 

присвячені пам’яті Є.О. Мілеряна і П.С. Перепелиці  

м. Київ,  

вул. М. Берлинського, 9,  

зал засідань,  

тел.: (044) 440-62-86, 440-63-88 

 



16 травня  

11:00 

VIIІ Всеукраїнські педагогічні читання «Освіта 

впродовж життя: вимоги часу», присвячені пам’яті 

видатного вченого Олени Степанівни Дубинчук  

м. Київ,  

вул. М. Берлинського, 9,  

к. 907,  

тел.: (044) 440-62-86, 440-63-88 

23 травня  

10:00 

ІХ Міжнародні психолого-педагогічні читання 

«Профорієнтація: стан і перспективи розвитку», 

присвячені пам’яті Б.О. Федоришина  

м. Київ,  

вул. М. Берлинського, 9,  

поверх 5, зал засідань,  

тел.: (044) 440-62-86, 440-63-88 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України,                                                          

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 

16 травня  

10:00 

Науково-практична конференція «Сучасні технології та 

методологічні орієнтири навчання дітей з 

інтелектуальними порушеннями у світлі 

деінституціалізації та реалізації концепції НУШ» 

м. Київ,  

вул. М. Берлинського, 9,  

тел.: (044) 440-42-92 

17 травня  

10:00 

Практикум «Дитина з порушеннями слуху: навчаємо 

граючись» 

м. Київ,  

вул. М.Берлинського, 9,  

тел.: (044) 440-42-92 

18 травня  

10:00 

Науково-практичний семінар «Бар’єри та стратегія 

розвитку дітей з особливими потребами в освітньому 

середовищі» 

м. Київ,  

вул. М. Берлинського, 9,  

тел.: (044) 440-42-92 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України,                                                                      

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України 

13 травня  

10:00 

Всеукраїнський науково-практичний вебінар 

«Створення та використання SMART-комплексу в 

освітньому процесі» 

м. Київ, 

Чапаєвське шосе, 98, 

тел.: (044) 259-45-53 

20 травня  

10:00 

Всеукраїнська науково-практична Web-конференція 

«Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів 

виробничого навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти» 

м. Київ, 

Чапаєвське шосе, 98, 

тел.: (044) 259-45-53 

20 травня  

10:00 

Всеукраїнський науково-практичний вебінар 

«Підготовка учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти до підприємницької діяльності» 

м. Київ, 

Чапаєвське шосе, 98, 

тел.: (044) 259-45-53 

 

Відділення загальної середньої освіти НАПН України,                                                                                            

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України 

24-25 травня  

10:00 

VII Міжнародна науково-практична конференція 

«Moodle Moot Ukraine 2019» 

Київський національний 

університет будівництва і 

архітектури, 

м. Київ,  

пр. Повітрофлотський, 31, 

тел.: (044) 245 46 90 

23 травня  

10:00 

Всеукраїнський методологічний семінар для 

молодих науковців «Інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті та наукових дослідженнях» 

м. Київ,  

вул. М. Берлинського, 9,  

тел.: (044)453-90-51 

 

Відділення вищої освіти НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України,           

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології 

16 травня  

10:00 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наука і 

молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних 

змін» 

м. Київ,  

вул. Січових Стрільців, 52-а,  

корп. 3, конференц-зал, 

тел.: (044) 481-10-96 

 



Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України,                                                                

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського 

15 травня  

10:00 

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Форми 

репрезентації джерел з історії освіти»  

м. Київ,  

вул. Берлинського, 9, 

тел.: (044) 239-11-03 

16 травня  

10:00 
 

Тренінг для спеціальних наукових бібліотек установ 

НАПН України «Інноваційний розвиток спеціальних 

наукових бібліотек установ НАПН України: пошук 

нових форматів» 

м. Київ,  

вул. Панківська 2, 

тел.: (044) 288-33-20 

17 травня  

10:00 

Круглий стіл «Наукова молодь в умовах інтеграції 

України у міжнародний освітній та дослідницький 

простір: сучасний стан, проблеми, перспективи»   

м. Київ,  

вул. Берлинського, 9, 

тел.:  (044) 239-11-03 

16-18 травня  

10:00 

Книжкова виставка «Науково-інформаційне 

забезпечення розвитку педагогіки в Україні – 

стратегічний напрям діяльності освітянських бібліотек»  

м. Київ,  

вул. Берлинського, 9, 

тел.: (044) 239-11-03 

 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України,                                                                 

Інститут проблем виховання НАПН України 

14 травня  

10:00 

Вебінар «Формування національно-культурної 

ідентичності у дітей та учнівської молоді»  

м. Київ,  

вул. М. Берлинського, 9, 

тел.: (044) 455-53-38;  

факс: (044) 455-53-38; 

14 травня  

10:00 

Семінар «Модернізація освітнього процесу в закладі 

позашкільної освіти у контексті концепції «Нова 

українська школа» 

Центр технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної 

молоді Дарницького району, 

м. Київ,  

вул. Пасхаліна Юрія, 15 

15 травня  

10:00 

Семінар-тренінг «Гармонізація відносин з природою у 

школярів: психолого-педагогічні та практичні аспекти» 

Будинок природи,  

м. Київ,  

вул. Рогнідинська, 3,  

тел.: (044) 234-45-47, 

prurod@ukr.net  

 

16 травня  

10:00 

Круглий стіл «Трудове виховання учнів: сучасні 

пріоритети»  

 

м. Київ,  

вул. М. Берлинського, 9,  

тел.: (044) 455-53-38;  

факс: (044) 455-53-38;  

е-mail: ipv_info@ukr.net  

 

16 травня  

10:00 

Майстер-клас «Партнерська взаємодія науковців і 

педагогів-практиків у формуванні просоціальної 

поведінки підлітків уразливих категорій»  

м. Київ,  

Центр позашкільної освіти 

Дарницького району 

вул. Вакуленчука, 1 

 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України,                                                        

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України 

16 травня  

10:00 

Міжінститутський семінар «Кіберсоціалізація в умовах 

гібридної війни» (спільно з Інститутом журналістики 

КНУ ім. Тараса Шевченка) 

м. Київ,  

вул. Андріївська, 15,  

тел.: (044) 425-24-08,  

(067) 656-48-18  

17 травня  

10:00 

Круглий стіл «Формування позитивної громадської 

думки щодо освітніх інновацій серед освітян: підсумки 

четвертого етапу експерименту» 

м. Київ,  

вул. Андріївська, 15,  

тел.: (044) 425-24-08 

 

mailto:prurod@ukr.net
mailto:ipv_info@ukr.net


18 травня  

10:00 

V Наукова конференція «Актуальні проблеми 

психології малих груп» 

м. Київ,  

вул. Андріївська, 15,  

тел.: (044) 425-24-08 

 

18 травня  

10:00 

Семінар «Розвиток компетентностей молоді: проблеми, 

чинники, ресурси» (з міжнародною участю – 

Університет Ліон-2, Франція) 

м. Київ,  

вул. Андріївська, 15,  

тел.: (044) 425-24-08 

 

Відділення загальної середньої освіти НАПН України,                                                                                              

Інститут обдарованої дитини НАПН України, Мала академія наук України 

17 травня  

10:00 

Науково-практичний семінар «Наукова освіта: від 

теорії до практики» (для вчителів природничих 

дисциплін, методистів, науковців) 

 

м. Київ,  

вул. Юрія Іллєнка, 63, 

Лабораторія «МанЛаб», 

тел.:  (044) 481-27-13 

 

Відділення вищої освіти НАПН України,                                                                                                                     

Інститут вищої освіти НАПН України 

23 травня  

10:00 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Особистість студента та соціокультурне середовище 

університету в суспільному контексті»  

м. Київ,  

вул. Бастіонна, 9, 

тел.: (044) 286-64-02 

 

м.  Б і л а  Ц е р к в а 

Відділення вищої освіти НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України,  

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

16 травня  

11:00 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Розвиток інформаційної компетентності 

педагогів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти» 

 

м. Біла Церква,  

вул. Леваневського, 52/4,  

тел.: (095) 720-26-18 

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 

10-12 травня  

10:00 

IV Всеукраїнський фестиваль психотерапії і 

творчості  «ART-LIFE: Хортиця» 

м. Запоріжжя,  

о. Хортиця,  

тел.: (050) 353-21-12 

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 

Відділення загальної середньої освіти НАПН України,                                                                                                                                        

Інститут інформацій-них технологій і засобів навчання НАПН України,                                                                

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 

17-18 травня  

10:00 

Міжнародна науково-практична конференція «Засоби і 

технології сучасного навчального середовища» 

м. Кропивницький, 

вул. Шевченка,1, 

тел.: (0522) 36-15-11 

 



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

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України,                                                             

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 

17 травня  

10:00 

Науково-практичний семінар «Організація освітньо-

розвивального середовища для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення» 

с. Лиса Гора,  

Первомайський район, 

вул. Велика, 100-а, 

Лисогірська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат 

О д е с ь к а  о б л а с т ь 

м.   О д е с а 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України,                                                             

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 

16 травня  

10:00 

Всеукраїнський семінар «Психолог в закладі освіти: 

практичний кейс у роботі з дітьми з порушеннями 

зору» 

м. Одеса,  

вул. Терешкової, 25-а,  

«Одеська спеціальна загальноосвіт-

ня школа-інтернат №93 I-III 

ступенів з дошкільними групами 

корекційного та реабілітаційного 

спрямування» 

тел.: (044) 440-42-92 

м.   І з м а ї л 

Відділення загальної середньої освіти НАПН України,                                                                                           

Інститут обдарованої дитини НАПН України 

16 травня  

10:00 

Науково-практичний семінар «Адаптація учнів до 

основної школи: проблеми, принципи, завдання» 

м. Ізмаїл,  

вул. Шкільна, 57, 

Спеціалізована загальноосвітня 

школа № 1 ім. О.В. Суворова І ІІІ 

ст. з поглибленим вивченням 

англійської мови 

тел.: (044) 227-54-23 

 

Х а р к і в с ь к а  о б л а с т ь 

м.   Х а р к і в 

Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України,                                                            

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України,                                                                                    

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

16-18 травня  

10:00 

XV Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні проблеми екологічної психології»   

м. Харків,  

майдан Свободи, 4,  

тел.: (067) 762-11-78 

 



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 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України,                                                                           

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

16 травня  

12:00 

VІІІ Міжнародний науково-методологічний семінар 

«Розвиток порівняльної професійної педагогіки у 

контексті глобалізаційних  та інтеграційних процесів» 

м. Хмельницький,  

вул. Інститутська, 11, 

Хмельницький національний 

університет, 

тел.: (044) 440-62-86, 440-63-88, 

(0382) 67-02-76 

 

Ч е р к а с ь к а  о б л а с т ь 

м.  У м а н ь 

Відділення загальної середньої освіти НАПН України, Уманський державний педагогічний           

університет імені Павла Тичини, Інститут педагогіки НАПН України 

16-17 травня 

10:00 

Третя Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми сучасної психодидактики: 

філософські, психологічні та педагогічні аспекти» 

 

м. Умань,  

вул. Садова, 2 , 

тел.: (098) 175-49-23,  

(093) 566-86-77 

 

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

Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України,                                                                      

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

16 травня  

11:00 

ІV Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті академіка 

І.А. Зязюна «Педагогіка добра у вимірах педагогічної 

майстерності» 

с. Пашківка, Ніжинський район, 

Меморіальний музей-садиба 

академіка Івана Зязюна  

тел.: (044) 440-62-86, 440-63-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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

16 травня 

9:00-9:30 

 

Проведення урочистого засідання співробітників 

інституту з нагоди ХІІI Всеукраїнського  фестивалю 

науки 

м. Київ, 

вул. Амосова, 6, 

тел.: (044) 275-23-51, 275-06-95 

16 травня 

9:30- 10:30 

Лекція-презентація на тему «Стан надання 

кардіохірургічної допомоги у світі та в Україні» 

м. Київ, 

вул. Амосова, 6, 

тел.: (044) 275-23-51 

17 травня 

9:00-10:00 

 

Науковий семінар «Місце кардіохірургії в лікуванні 

серцево-судинних захворювань» 

м. Київ, 

вул. Амосова, 6, 

тел.: (044) 275-23-51 

17 травня 

14:00-16:00 

 

Ознайомлення студентів з інноваційною діяльністю 

НІССХ ім. М.М. Амосова 

м. Київ, 

вул. Амосова, 6, 

тел.: (044) 275-23-51  

18-20 травня 

10:00-16:00 

 

Виставка інноваційних розробок співробітників 

інституту  

м. Київ, 

вул. Амосова, 6, 

тел.: (044) 275-64-33 

 

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

16-17 травня 

 

 

Науково-практична конференція нейрохірургів України 

з міжнародною участю «Інтервенційне лікування 

болю» 

м. Київ,  

вул. П. Майбороди, 32, 

тел.:  (044) 483-95-73 

31 травня - 

1 червня 

 

 

Семінар «Нейрохірургія задньої черепної ямки та 

основи черепа» 

 

 

м. Київ,  

вул. П. Майбороди, 32, 

тел.: (097) 362-78-09 

 

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України 

17 травня Науковий семінар «Хірургічне лікування хворих на 

пухлини підшлункової залози» 

м. Київ, 

вул. Героїв Севастополя, 30,  

тел.: (044) 408-44-88 

 

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

16-17 травня 

 

Виставка наукових робіт співробітників інституту. 

Виставка новітніх досягнень у фтизіатрії та 

пульмонології в Україні та світі 

м. Київ,  

вул. М. Амосова, 10, 

наукова бібліотека, 

тел.: (044) 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.: (044) 275-57-00, 275-70-94 

17 травня 

 

Науково-практична конференція «Актуальні питання 

торакальної хірургії» (V читання, присвячені пам’яті 

професора Горовенка Г.Г.) 

м. Київ,  

вул. М. Амосова, 10, 

тел.: (044) 275-57-00 

 



17 травня 

 

Показовий розбір хворих із труднощами діагностики та 

лікування туберкульозу і неспецифічних захворювань 

легень 

м. Київ,  

вул. М. Амосова, 10, 

тел.: (044) 270-35-52 

 

16-18 травня 

 

 

День відкритих дверей м. Київ,  

вул. М. Амосова, 10, 

тел.: (044) 275-27-00 

 

Науково-практичний центр ендоваскулярної нейроентгенохірургії НАМН України 

17 травня 

10:00-14:00 

День відкритих дверей (тематична екскурсія по центру 

з демонстрацією роботи ендоваскулярних операційних)  

м. Київ, 

вул. Платона Майбороди, 35, 

тел.: (044) 483-32-17, (050) 358-82-15 

17 травня 

11:30 

Лекція «Історія розвитку ендоваскулярної хірургії та 

інтервенційної радіології в світі та Україні» 

м. Київ, 

вул. Платона Майбороди, 35, 

тел.: (044) 483-32-17, (050) 358-82-15 

17 травня 

12:30 

Лекція «Ендоваскулярне лікування артеріо-венозних 

мальформацій екстракраніальної та інтракраніальної 

локалізації» 

 

м. Київ, 

вул. Платона Майбороди, 35, 

тел.: (044) 483-32-17, (050) 358-82-15 

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

16-17 травня 

 

ІХ науково-практична конференція Асоціації 

аритмологів України 

Готель «Русь» (конференц-зал) 

м. Київ, 

вул. Госпітальна, 4, 

тел.: (044) 246-87-44 

 

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

17 травня 

10:00-12:00 

Ознайомлення зі станом наукових досліджень в галузі 

вірусології, досягненнями та розробками інституту 

м. Київ,  

вул. М. Амосова, 5, 

тел.: (044) 275-37-11 

17 травня 

12:00-14:00 

Проведення екскурсії та ознайомлення зі структурними 

підрозділами інституту 

м м. Київ,  

вул. М. Амосова, 5, 

тел.: (044) 275-37-11 

17 травня 

14:00-14:30 

Покладання квітів до меморіальної дошки академіка   

Л. В. Громашевського  та меморіальної дошки академіка 

А.Ф. Фролова  

 

м. Київ,  

вул. М. Амосова, 5, 

тел.: (044) 275-37-11 

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

16 травня Науково-практична конференція  

«Біохімічні та патофізіологічні аспекти йодозалежних 

захворювань та заходи для їх профілактики» 

м. Київ,  

вул. Вишгородська, 69, 

тел.: (044) 254-12-04 

17 травня  Круглий стіл «Рак щитовидної залози у дітей та 

підлітків України після аварії на ЧАЕС 

(епідеміологія, клінічні та молекулярно -генетичні 

аспекти)» 

 

м. Київ,  

вул. Вишгородська, 69, 

тел.: (044) 254-12-04 

Інститут фармакології та токсикології НАМН України 

15 травня 

14:30-15:30 

 

Семінар «Аналіз потужності та оцінка обсягу вибірки 

під час фармакологічного експерименту» 

м. Київ, 

вул. Антона Цедика, 14,  

тел.: (044) 456-03-23, 456-42-56 

15 травня 

15:45-16:30 

Майстер-клас «Проведення досліджень з клінічної хімії 

під час фармакологічних та токсикологічних 

експериментів» 

м. Київ, 

вул. Антона Цедика, 14,  

тел.: (044) 456-03-23, 456-42-56 



Інститут гематології та трансфузіології НАМН України 

16-17 травня 

10:00 -16:00 

Виставка наукових робіт співробітників інституту м. Київ, 

вул. М. Берлинського, 12, 

тел.: (044) 467-06-14 

 

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

17 травня 

11:00 

День відкритих дверей м. Київ, 

вул. Попудренка, 50, 

тел.: (044) 513-71-36, 559-81-19 

17 травня 

12:00 

Лекція «Громадське здоров’я - парадигма медико-

профілактичного забезпечення населення» для молодих 

вчених, студентів  

м. Київ, 

вул. Попудренка, 50, 

тел.: (044) 513-71-36, 559-81-19 

17 травня 

12:30 

Лекція «Сучасні шляхи покращення здоров’я населення 

в зонах аерогенного ризику» для молодих вчених, 

студентів 

м. Київ, 

вул. Попудренка, 50, 

тел.: (044) 513-71-36, 559-81-19 

Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України 

16 травня 

 

День відкритих дверей: «20-річний досвіт та 

досягнення ДУ «Інститут ядерної медицини та 

променевої діагностики НАМН України» 

м. Київ, 

вул. П. Майбороди, 32, 

тел.: (044) 489-00-94 

17 травня 

 

Круглий стіл «Променева діагностика. Погляд у 

майбутнє» 

м. Київ, 

вул. П. Майбороди, 32, 

тел.: (044) 489-00-94 

Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України 

16 травня 

14:00 

Лекція «Особливості розвитку захворювань серцево-

судинної системи в учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС чоловічої та жіночої статі» 

м. Київ, 

пр. Перемоги, 119/121, 

тел.:  (044) 452-43-84, 450-40-27 

16 травня 

14:45 

Лекція «Малі дози радіації: визначення поняття, 

діапазон вимірювання, ефект впливу» 

м. Київ, 

пр. Перемоги, 119/121, 

тел.:  (044) 452-43-84, 450-40-27 

16-17 травня  

10:00-14:00 

Дні відкритих дверей для студентів Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» 

м. Київ, 

пр. Перемоги, 119/121, 

тел.:  (044) 452-00-24,  

(067) 160-41-97 

17 травня 

11:00 

Лекція «Модифікація негативних наслідків дії 

іонізуючої радіації на клітини людини» 

м. Київ, 

пр. Перемоги, 119/121, 

тел.:  (050) 911-40-00 

 

Д о н е ц ь к а  о б л а с т ь 

м.  М а р і у п о л ь 

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

16-17 травня 

9:00 

Науково-практична конференція «Інтегративна 

медицина: досягнення та перспективи» 

м. Маріуполь, 

вул. Троїцька, 46, 

Обласна лікарня інтенсивного 

лікування 

тел.: (057) 725-14-77,  

(044) 288-01-26 

 



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 

17 травня 

13:00 

Науковий семінар «Проточна цитометрія в діагностиці 

лімфопроліферативних захворювань» 

м. Львів,  

вул. Ген. Чупринки, 45, 

тел.: (032) 238-32-47 

 

17 травня 

13:00 

«Клініко-біологічне значення цитогенетичних 

досліджень на різних етапах перебігу гострих 

лейкемій» 

м. Львів,  

вул. Ген. Чупринки, 45, 

тел.: (032) 238-32-47 

17 травня 

13:00 

«Лікування первинної медіастинальної В-

великоклітинної лімфоми: досвід одного центру» 

м. Львів,  

вул. Ген. Чупринки, 45, 

тел.: (032) 238-32-47 

О д е с ь к а  о б л а с т ь 

м.  О д е с а 

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

13-17 травня 

9:00-16:00 

Презентація стенду наукових праць співробітників 

інституту, присвячена науково-практичній конференції 

VIII Філатовські читання. Виставка нових надходжень 

та огляд фахових видань з офтальмології. 

м. Одеса, 

Французький б-р, 49/51, 

тел.: (048) 729-84-90 

13-17 травня 

9:00-16:00 

Проведення Дня інформації для лікарів-офтальмологів. 

Ознайомлення з новими періодичними фаховими 

виданнями 

м. Одеса, 

Французький б-р, 49/51, 

тел.: (048) 729-84-90 

13-17 травня 

9:00-16:00 

Тематична виставка видань з офтальмології,  

присвячена дню дитячого офтальмолога 

м. Одеса, 

Французький б-р, 49/51, 

тел.: (048) 729-84-90 

23-24 травня 

 

Науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Філатовська читання – 2019» 

м. Одеса, 

Французький б-р, 49/51, 

тел.: (048) 729-84-90 

20 травня 

15:00 

Цикл лекцій присвячених вченим Філатовської школи м. Одеса, 

Французький б-р, 49/51,  

Музейно-виставковий комплекс 

ім. акад. В.П. Філатова, 

тел.: (048) 729-84-90 

22 травня 

9:00 

День дитячого офтальмолога. 

- «Вродженна патологія ока». 

- «Ретинопатія недоношених». 

- «Внутріочні пухлини у дітей». 

- «Травми очей в дитячому віці». 

- «ПХО рани рогівки і склери у дітей» 

м. Одеса, 

Французький б-р, 49/51, 

тел.: (048) 729-84-90 

22 травня 

9:00 

Філатовська школа.  

Семінари для офтальмологів 

- «Захворювання переднього відділу ока».  

- «Патологія сітківки і судинного тракта».  

- «Нейроофтальмологія» 

 

м. Одеса, 

Французький б-р, 49/51,  

(048) 729-84-90 



Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України 

13 травня 

12:00 

Урочисте засідання, конференції, лекції та презентацї  з 

нагоди XIII Всеукраїнського фестивалю науки 

м. Одеса, 

вул. Рішельєвська, 11, 

конференц-зал, 

тел.: (048) 728-24-60 
 

Українська протиепілептична ліга, Одеський Національний Медичний Університет, 

Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, Харківська медична академія 

післядипломної освіти, Благодійний Фонд Розвитку Інновацій Медицини «РІМОН» 
 

16-18 травня XXIII Науково-практична конференція УПЕЛ з 

міжнародною участю «Актуальні проблеми в умовах 

патоморфозу епілепсії» 

м. Одеса,  

вул. Ніжинська, 77/79,  

конференц-зал «Beit Grand»,  

вул. Тіниста, 8, 

конференц-зал Університетської 

клініки ОНМедУ, 

тел.: (057) 725-58-28 

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 

30-31 травня 

9:00-17:00 

63 науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Українська школа ендокринології» 

м. Харків, пр. Науки, 4, 

Харківський національний 

медичний університет, 

тел.: (057) 700-40-15 

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН 

4 травня 

 

Всеукраїнський фестиваль «Діабет-фест» м. Харків, 

пр. Ювілейний, 52-а, 

тел.: (0572) 62-31-27 

15 травня 

 

Круглий стіл «Актуальні питання охорони здоров’я 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів» 

м. Харків, 

Обласне телебачення 

тел.: (0572) 62-31-27 

16 травня 

 

Науковий симпозіум «Фізичний розвиток дитини, як 

індикатор стану здоров’я і соціального благополуччя» 

м. Харків 

пр. Ювілейний, 52-а, 

тел.: (0572) 62-31-27 

травень Круглий cтіл «Інвестиції в інновації – запорука 

економічної безпеки держави» 

м. Харків, 

пров. Короленка, 18,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Обласна наукова бібліотека  

ім. Н.Г. Короленка 

18-19 травня Виставка найбільш значущих конкуренто- спроможних 

технологій та об’єктів інтелектуальної власності 

«Наука ХХІ століття: Харків медичний» 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 88, 

Палац студентів Національного 

юридичного університету 

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

16-18 травня 

 

День відкритих дверей м. Харків, 

вул. Пушкінська, 82, 

тел.: (057) 725-50-50, 725-50-74 

16 травня Науково-практичний семінар «Актуальні проблеми 

розвитку брахітерапії в Україні» 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 82, 

тел.: (057) 725-50-50, 725-50-74 

 



16 травня Гаряча лінія м. Харків, 

вул. Пушкінська, 82, 

тел.: (057) 725-50-50, 725-50-74 

17 травня Телеконференція «Інтервенційна радіологія» м. Харків, 

вул. Пушкінська, 82, 

тел.: (057) 725-50-50, 725-50-74 

18 травня 

 

Ознайомлення студентів з інноваційною діяльністю 

інституту 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 82, 

тел.: (057) 725-50-50, 725-50-74 

23 травня Конференція молодих вчених «Досягнення 

профілактичної медицини як основа збереження 

здоров`я і благополуччя» 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 82, 

тел.: (057) 725-50-50, 725-50-74 

Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН 

2 травня 

10:00 

День кардіолога, присвячений Дню науки м. Харків 

пр. Л. Малої, 2-а, 

тел.: (057) 370-61-79 

16 травня 

10:00 

Науковий симпозіум з міжнародною участю  

«Неінфекційні  хвороби: актуальні проблеми, 

профілактика, лікування», присвячений Дню науки 

м. Харків, 

вул. Жон Мироносиць, 10, 

Дім вчених, 

тел.: (057) 370-61-79 

23 травня 

10:00 

Науково-практична конференція молодих вчених з 

міжнародною участю «Досягнення профілактичної 

медицини як основа збереження здоров`я і 

благополуччя», присвячена Дню науки 

м. Харків, 

пр. Л. Малої, 2-а, 

тел.: (050) 323-24-47 

Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України 

15-16 травня 

10:00 

Науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Гендерні та вікові аспекти надання 

психіатричної допомоги» 

м. Харків, 

пл. Свободи, 7, 

готель «Premier Palace»,  

тел.: (097) 614-04-44  

16 травня Семінар «Реабілітаційні техніки при 

нейродегенеративних захворюваннях» 

м. Харків,  

вул. Акад. Павлова, 46, 

тел.: (057) 725-58-70 

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

14 травня  

15:00 

Урочисте позачергове засідання Асоціації хірургів 

Харківської області присвячене XIII Всеукраїнському 

фестивалю науки. Наукові доповіді 

м. Харків, 

в’їзд Балакірєва, 1, 

тел.: (057) 340-41-39 

13-17 травня 

 

Виставка «Книга в житті вченого», присвячена         

XIII Всеукраїнському фестивалю науки  

м. Харків 

в’їзд Балакірєва,1,  

тел.: (057) 349-41-19 

13-17 травня 

 

Відкритий перегляд літератури «Час, науковці, 

здійснення» 

м. Харків 

в’їзд Балакірєва,1,  

тел.: (057) 349-41-19 

Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнікова НАМН України 

16-17 травня 

 

 

Перший національний форум імунологів, алергологів, 

мікробіологів, паразитологів (за участю міжнародних 

спеціалістів) 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 14-16, 

тел.: (057) 731-31-51 

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

16 травня 

9:30 

День ортопеда-травматолога, конференція 

Харківського обласного осередку Української асоціації 

ортопедів-травматологів 

м. Харків, 

вул. Клочківська, 339, 

УкрНДІпротезування, 

тел.: (057) 725-14-77, 725-14-68, 

337-76-30 



16 травня 

13:00 

Семінар «Сучасні питання медико-соціальної 

експертизи та реабілітації при наслідках травм опорно-

рухової системи», присвячений Міжнародному дню 

боротьби за права інвалідів 

м. Харків, 

вул. Клочківська, 339, 

УкрНДІпротезування, 

тел.: (057) 725-14-77 

 

25 травня 

9:00 

XVІІ науковий симпозіум за участю міжнародних 

спеціалістів «Малоінвазивна та інструментальна 

хірургія хребта» 

м. Харків, 

вул. Пушкінська, 80, 

тел.: (057) 725-14-00, 725-14-77 

 

 

 

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 НАПрН України 

16 травня 

10:00 

Науковий семінар «Правове регулювання наукової 

діяльності в Україні: стан, недоліки, перспективи» 

м. Київ,  

вул. Раєвського, 23-а, 

тел.: (044) 286-70-98 

16 травня 

12:00 

Презентація монографії О. М. Вінник «Правове 

забезпечення цифрової економіки та електронного 

бізнесу» 

м. Київ,  

вул. Раєвського, 23-а, 

тел.: (044) 286-70-98 

17 травня 

12:00 

ІІ круглий стіл «Імплементація міжнародних стандартів у 

цивільне та господарське судочинство України» 

м. Київ,  

вул. Раєвського, 23-а, 

тел.: (044) 286-70-98 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України 

16 травня 

12:00 

 

Презентації науково-освітніх центрів з інтелектуальної 

власності, засновником яких є НДІ інтелектуальної 

власності НАПрН України  

- (Науково-освітній центр з інтелектуальної власності 

юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка;  

- Науково-освітній цент інтелектуальної власності ЧНУ 

ім. Б. Хмельницького; 

- Науково-освітній центр «Цифрова інтелектуальна 

власність» НТУ «Харківський політехнічний інститут» 

м. Київ,  

вул. К. Малевича, 11, поверх 13, 

тел.: (044) 200-08-76 

 

16-18 травня 

9:00-17:30 

Експозиція наукових видань НДІ інтелектуальної 

власності НАПрН України 

м. Київ,  

вул. К. Малевича, 11, поверх 13, 

тел.: (044) 200-08-76 

16 травня 

14:00 

 

Круглий стіл «Особливості правового режиму 

службових об’єктів інтелектуальної власності» 

м. Київ,  

вул. К. Малевича, 11, поверх 13, 

тел.: (044) 200-08-76 

17 травня 

14:00 

Круглий стіл «Плагіат та самоплагіат в науці і вищій 

освіті» 

м. Київ,  

вул. К. Малевича, 11, поверх 13, 

тел.: (044) 200-08-76 

18 травня 

11:00 

Оголошення результатів конкурсу на кращу наукову 

роботу 

м. Київ,  

вул. К. Малевича, 11, поверх 13, 

тел.: (044) 200-08-76 



18 травня 

11:30 

 

Підсумок проведених НДІ інтелектуальної власності 

НАПрН України заходів в рамках ХІІІ Всеукраїнського 

фестивалю науки 

м. Київ,  

вул. К. Малевича, 11, поверх 13, 

тел.: (044) 200-08-76 

В і н н и ц ь к а   о б л а с т ь 

м.  В і н н и ц я 

Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України,                                                               

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 

травень 

 

Круглий стіл «Електронне самоврядування — як 

інформаційно-правовий, організаційний та 

інформаційно-технологічний механізми створення 

інтегрованої системи нормативно-правових актів 

України» 

м. Вінниця,  

вул. Острозького, 32, 

тел.: (043) 226-52-20 

 

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 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування                                        

НАПрН України, Центр литовського права, Дніпропетровська обласна державна адміністрація,                          

Рада молодих вчених Дніпропетровської області, Громадська організація «Жінки плюс» 

14 травня 

10:00 

 

Круглий стіл «Науково-правове співробітництво між 

Україною та Литвою» 

м. Дніпро, 

пр. Гагаріна, 26, к. 319, 

тел.: (067) 621-52-61 

14 травня 

17:00 

 

Фестиваль «Ніч науки» м. Дніпро, 

пр. Поля, 1, 

тел.: (067) 621-52-61 

15 травня 

10:00 

 

Форум «Рівні права – великі можливості» м. Дніпро, 

пр. Поля, 2, 

тел.: (067) 621-52-61 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування                                        

НАПрН України, Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

16 травня 

10:00 

 

Круглий стіл «Внутрішньо переміщені особи: проблеми 

повернення та інтеграції на місцях попереднього 

проживання» 

 

м. Дніпро, 

пр. Поля, 1, 

поверх 3, конференц-зал, 

тел.: (067) 621-52-61 

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 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування                                        

НАПрН України, Запорізький національний університет,                                                                                   

Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька обласна рада 

16-18 травня 

 

Школа службового права 

 

м. Запоріжжя,  

пр. Соборний, 74,  

тел.: (061) 228-76-17 



Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування                                        

НАПрН України, Запорізький національний університет, Вроцлавський університет (Польща), 

Університет Нью-Хемпшир (США), Айхонський університет (Китай) 

17 травня 

10:00 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Запорізькі правові читання» 

м. Запоріжжя,  

пр. Соборний, 74,  

тел.: (061) 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 

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

НАПрН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

17 травня 

10:30 

Відкритий семінар «Корпоративне управління» (для 

магістрів, аспірантів, викладачів та практикуючих 

юристів) 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Шевченка, 57, 

тел.: (0342) 58-87-60 

 

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 

 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування                                                                  

НАПрН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

12 травня 

10:00 

ІІ Науково-практична конференція «Україна і 

Європейський Союз: шлях до сталого розвитку» 

м. Харків,  

вул. Динамівська, 4, 

тел.: (057) 704-92-19 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та                                                                                          

місцевого самоврядування НАПрН України 

15-20 травня  

9:00-18:00 

Виставка наукових праць співробітників НДІ 

державного будівництва та місцевого самоврядування 

м. Харків,  

вул. Чернишевська, 80, 

тел.: (057) 700-36-69 

17 травня 

13:30-16:00 

Науково-практичний семінар «Проблеми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу» 

м. Харків,  

вул. Чернишевська, 80, 

тел.: (057) 700-36-69 

 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, 

Запорізький національний університет, Вроцлавський університет (Польща),                                    

Університет Нью-Хемпшир (США), Айхонський університет (Китай) 

16 травня 

10:00 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми застосування антикорупційного 

законодавства України» 

 

м. Запоріжжя,  

пр. Соборний, 74, 

тел.: (061) 228-76-17 



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

17 травня 

 

Круглий стіл «Ефективність кримінального 

законодавства: доктринальні, законотворчі, 

правозастосовчі проблеми забезпечення» 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 49, 

тел.: (057) 715-62-08   

Березень-травень  Тематична виставка наукових праць співробітників 

інституту за темами фундаментальних і прикладних 

досліджень НДІ вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 49, 

тел.: (057) 715-62-08   

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України 

16-18 травня 

10:00 

ІІ круглий стіл «Економіко-правові проблеми розвитку 

та сприяння господарській діяльності в сучасних 

умовах» 

м. Харків,  

вул. Чернишевська, 80, 

тел.: (050) 944-40-90 

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 державного будівництва та місцевого самоврядування                                        

НАПрН України,  Хмельницький університет управління та права 

2-7 травня 

 

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Правові засади організації та здійснення 

публічної влади» 

м. Хмельницький, 

вул. Героїв Майдану, 8, 

тел.: (068) 11-99-09 

6-17 травня 

 

Конкурс наукових есе для студентів магістратури  

за спеціальністю 081 «Право» на тему «Децентралізація 

публічної влади в Україні: проблеми теорії та 

практики» 

м. Хмельницький, 

вул. Героїв Майдану, 8, 

тел.: (068) 11-99-09 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та                                                                                               

місцевого самоврядування НАПрН України 

16 травня 

12:00 

Науковий семінар «Реалізація державної політики по 

наданню публічних послуг населенню на прикладі 

Хмельницької області» 

м. Хмельницький, 

вул. Героїв Майдану, 8, 

тел.: (068) 11-99-09 

 

 

 

Установи Національної академії аграрних наук України 
 

Дата 

проведення 

Захід Місце проведення 

К и ї в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  К и ї в 

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України 

13-18 травня  Виставка   «Велич науки і знань» м. Київ,  

вул. Героїв Оборони, 10,  

т./ф.: (044) 526-05-09,  

dnsgb_uaan@ukr.net  

mailto:dnsgb_uaan@ukr.net


13-20 травня Виставка «Наука України: доступ до знань» м. Київ, 

вул. Героїв Оборони10,  

т./ф.: (044) 526-05-09, 

dnsgb_uaan@ukr.net 

16 травня  Семінар «Наукова Бібліотека – інформаційний ресурс 

науки й освіти»  

м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 10,  

т./ф.: (044) 526-05-09, 

dnsgb_uaan@ukr.net  

17 травня  ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і 

техніки в Україні» 

м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 10,  

т./ф.: (044) 526-05-09, 

dnsgb_uaan@ukr.net 

Український науково-дослідний інститут олії та жирів НААН України 

14-15 травня  Наукова конференція ХІІ Міжнародна науково-

технічна конференція «Олійно-жирова галузь: 

технології та ринок» 

м. Київ, 

тел.: (050) 902-65-08 

Інститут бджільництва імені  П.І. Прокоповича НААН України 

15-19  травня  Виставка-ярмарок «Бджільництво–2019» (весна) м. Київ,  

вул. Акад. Заболотного, 19,            

тел.: (044) 526-67-98 

16 травня  Конференція «Бджільництво України: нове у науці та 

практиці» 

м. Київ,  

вул. Акад. Заболотного, 19,            

тел.: (044) 526-67-98 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України 

16 травня  
Лекція «Резерви збільшення обсягів аграрного 

виробництва, шляхи їх реалізації» 

 

м. Київ, 

вул. Клінічна, 25, 

тел.: (044) 275-50-00 

 

Інститут захисту рослин НААН України 

16-18 травня  Виставка досягнень інституту  

 

м. Київ, 

вул. Васильківська, 33,  

тел.: (044) 257- 23-58,  

(067) 508-90-05 

16-18 травня  Представлення експонатів про досягнення вітчизняної 

та світової науки : 

– Українці в світовій науці; 

– Проблеми захисту картоплі від хвороб та 

шкідників. Роль Інституту захисту рослин НААН 

та його мережі 

м. Київ, 

вул. Васильківська, 33,  

тел.: (044) 257- 23-58,  

(067) 317- 03- 80 

17 травня  Вчена рада, присвячена XIII Всеукраїнському 

фестивалю науки. Наукові доповіді «Жан Анрі Фабр – 

великий натураліст і ентомолог» 

 

м. Київ,  

вул. Васильківська, 33,  

тел.: (044) 257- 11- 24, 257- 60- 30,   

(067) 317-03- 80 

18 травня  Представлення колекції корисних і шкідливих комах  м. Київ,  

вул. Васильківська, 33,  

тел.: (050) 662-36-39 

 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України 

17 травня  Круглий стіл «Проблеми забезпечення орних земель 

вологою і шляхи їх раціонального вирішення» 

 

 

м. Київ, 

вул. Клінічна, 25, 

тел.: (044) 275-50-00 

 

mailto:dnsgb_uaan@ukr.net
mailto:dnsgb_uaan@ukr.net
mailto:dnsgb_uaan@ukr.net


Дніпровська районна державна адміністрація  

травень  Виставка-презентація промислової продукції київських 

виробників «Зроблено в Києві» 

м. Київ,  

МВЦ, 

пр. Броварський, 15 

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН України 

20 травня  ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих 

учених і аспірантів з міжнародною участю «Актуальні 

дослідження з проблем розведення, генетики та 

біотехнології у тваринництві» 

Бориспільський р-н, 

с. Чубинське,  

вул. Погребняка, 1,  

тел.: (044) 597-23-62 

21 травня  Міжнародна науково-практична конференція 

 «Методологічні аспекти розведення, генетики і 

біотехнології у тваринництві», присвячена вшануванню 

80-ї річниці від дня народження академіка УААН 

В. П. Бурката 

Бориспільський р-н, 

с. Чубинське,  

вул. Погребняка, 1,  

тел.: (044) 597-23-62 

ННЦ «Інститут землеробства НААН України» 

травень Відкриття меморіальної дошки на Панфильській ДС 

ННЦ «ІЗ НААН» з нагоди 130-річчя видатного 

вченого М.О. Тюлєнєва 

с. Панфили,  

вул. Центральна, 2, 

тел: (044) 526-23-27 

травень  День Поля «Енергетичні культури – майбутнє 

вітчизняної енергетики» 

с. Панфили,  

демонстраційний полігон 

енергетичних культур 

Панфильської ДС ННЦ «ІЗ 

НААН», 

тел: (044) 526-23-27 

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН України 

13-18 травня  Виставка публікацій результатів наукових досліджень 

та практичних розробок співробітників інституту 

Бориспільський р-н, 

с. Чубинське,  

вул. Погребняка, 1,  

тел: (044) 597-23-62 

ННЦ «Інститут механізації і електрифікації сільського господарства» 

16 травня  

 

VI Турнір з настільного тенісу на кубок президента 

НААН України, присвячений Дню науки 

смт Глеваха,  

вул. Вокзальна, 11, 

тел.: (066) 230-00-83 

В о л и н с ь к а  о б л а с т ь 

16 травня  Внутрішній семінар «Кластерна система трансферу 

інновацій із захистом інтелектуальних прав наукових 

установ на засадах комерційної концесії» 

смт. Рокині,  

вул. Шкільна, 2, 

тел.: (066) 236-18-08 

 

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

Дніпропетровська дослідна станція, Інститут овочівництва і баштанництва НААН 

16 травня  Круглий стіл «Генетичне різноманіття баштанних 

культур Дніпропетровської дослідної станції ІОБ 

НААН» 

с. Олександрівна,  

вул. Центральна, 1, 

тел.: (067) 631-63-27 

 



Д о н е ц ь к а  о б л а с т ь 

м.  П о к р о в с ь к 

Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України 

15 травня  

 

Науково-практична конференція з питань 

впровадження у виробництво інтенсивних технологій 

вирощування сільгоспкультур, удосконалення 

структури посівних площ та підвищення рівня 

економічної ефективності сільгоспвиробництва 

 

м. Покровськ,  

Донецька область, 

тел.: (050) 965-91-39 

Ж и т о м и р с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Ж и т о м и р 

Інститут сільського господарства Полісся НААН України 

травень  Демонстрація стенду «Наукові надбання вчених 

інституту та наукові здобутки молодих вчених» до Дня 

науки 

м. Житомир,  

Київське шосе, 131, 

тел: (0412) 42-92-31 

Коростенський р-н,  

с. Грозине, 

тел: (04142) 5-59-08 

 

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 

Інститут олійних культур НААН України 

14 травня  Міжнародна наукова інтернет-конференція «Олійні 

культури інновації та перспективи» 

Запорізький р-н, 

с. Сонячне,  

вул. Інститутська, 1, 

тел.: (061) 223-99-51 

 

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

Інститут сільського господарства Степу НААН України 

16 травня  День відкритих дверей для вихованців Созонівського 

навчально-виховного комплексу та гостей, 

присвячений святкуванню ХІІІ Всеукраїнського 

фестивалю науки 

Кропивницький р-н,  

с. Созонівка,  

вул. Центральна, 2,  

тел.: ( 0522) 31-57-95, 31-54-65 

 



Л ь в і в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  Л ь в і в 

Інститут біології тварин НААН України 

квітень – 

травень 

 

Виставка нових періодичних видань  і наукових 

розробок інституту 

 

 

м.  Львів, 

вул. В. Стуса, 38, 

читальний зал бібліотеки, 

тел.: (032) 270-23-89 

14 травня   

 

 

Науково-методичний семінар «Імунобіологічна 

реактивність та способи її регуляції у поросят раннього 

віку» 

 

м.  Львів, 

вул. В. Стуса, 38, 

малий актовий зал, 

тел.: (032) 270-23-89 

15 травня  

 

Науково-методичний семінар «Застосування 

органічних кислот у живленні свиней» 

м.  Львів, 

вул. В. Стуса, 38, 

тел.: (032) 270-23-89 

 

О д е с ь к а  о б л а с т ь 

м.  О д е с а 

ННЦ «Інститут виноградарства і виробництва ім. В.Є. Таїрова»,                                                                        

Одеський державний аграрний університет 

6 -17 травня  

 

Дні практичної підготовки для студентів «Операції із 

зеленими частинами виноградних кущів»   

м. Одеса, 

вул. 40-річчя Перемоги, 27, 

смт. Таїрове, 

тел./факс: (048)740-36-76 

e-mail: iviv_nnc@ukr.net    

16 травня  

 

Книжкова виставка «Історія ННЦ «ІВіВ  

 ім. В.Є. Таїрова» НААН в особах» 

 

 

 

м. Одеса, 

вул. 40-річчя Перемоги, 27, 

смт. Таїрове, 

тел./факс: (048)740-36-76 

e-mail: iviv_nnc@ukr.net   

16 травня Книжкова виставка «Наукові здобутки молоді ННЦ 

«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН – вирішенню проблем 

виноградарсько-виноробної галузі України» 

 

 

м. Одеса, 

вул. 40-річчя Перемоги, 27, 

смт. Таїрове, 

тел./факс: (048)740-36-76 

e-mail: iviv_nnc@ukr.net     

16 травня Урочисте засідання Вченої ради, присвячене Дню 

науки. Відзначення кращих науковців інституту, які 

внесли вагомий вклад у розвиток аграрної науки 

 

 

 

м. Одеса, 

вул. 40-річчя Перемоги, 27, 

смт. Таїрове, 

тел./факс: (048)740-36-76 

e-mail: iviv_nnc@ukr.net     

 

16 травня Презентація наукової роботи «Дендрофлора парку ННЦ 

«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН» 

м. Одеса, 

вул. 40-річчя Перемоги, 27, 

смт. Таїрове, 

тел./факс: (048)740-36-76 

e-mail: iviv_nnc@ukr.net     
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травень  Ознайомчі лекції: 

– «Історичні етапи становлення, сьогодення та 

перспективи розвитку»; 

«Таїров Василь Єгорович (1859-2019) – Життя заради 

науки про виноград і вино» (до 160 річчя від дня 

народження); 

 «Сторінками історії Музею виноградарства і 

виноробства України»; 

«Світ науки в галузі виноградарства і виноробства»   

м. Одеса, 

вул. 40-річчя Перемоги, 27, 

смт. Таїрове, 

тел./факс: (048) 740-36-76 

e-mail: iviv_nnc@ukr.net 

     

Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України 

16 травня  

 

Лекція для студентів ОДАУ «Актуальні проблеми 

сільськогосподарського виробництва та шляхи їх 

вирішення» 

Біляївський район, 

смт Хлібодарське,  

вул. Маяцька дорога, 24 

17 травня  Міжнародна науково-практична конференція з 

демонстрацією «Інноваційні спрямування в технологіях 

вирощування сільськогосподарських культур» 

Біляївський район, 

смт Хлібодарське,  

вул. Маяцька дорога, 24, 

тел.: (098) 496-34-53 

П о л т а в с ь к а  о б л а с т ь 

м.  П о л т а в а 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України 

16 травня  Проведення профорієнтаційного заняття для 

старшокласників  ЗСШ № 25 м. Полтава 

м. Полтава,  

вул. Шведська Могила, 1, 

конференц-зал, 

тел.: (0532) 61-16-52 

С у м с ь к а  о б л а с т ь 

м.  С у м и 

Інститут сільського господарства Північного сходу НААН України 

16 травня  Виставка наукової продукції інституту Сумський район, 

с. Сад, 

вул. Зелена, 1 

 

м.  Г л у х і в 

Інститут луб’яних культур НААН України 

16 травня  День відкритих дверей «Досягнення аграрної науки – 

українському споживачу» 

м. Глухів,  

вул. Терещенків, 45, 

тел.: (066) 322-34-17  

16-18 травня  Ярмарок продукції переробки луб’яних культур 

харчового напряму, присвячений Дню науки 

м. Глухів,  

вул. Терещенків, 45, 

тел.: (066) 322-34-17 

18 травня Лекція «Льону та коноплі: історія та сьогодення, 

інновації та перспективи»  

 

м. Глухів,  

вул. Терещенків, 45, 

тел.: (066) 322-34-17 

 

mailto:iviv_nnc@ukr.net


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

м.  Т е р н о п і л ь 

Тернопільська дослідна станція, Інститут ветеринарної медицини НААН України 

16 травня  Семінар «Профілактика та лікування корів, хворих на 

ендометрит», присвячений Дню науки 

м. Тернопіль,  

Тернопільська дослідна станція І, 

Інститут ветеринарної медицини, 

тел.: (097) 284-95-57 

 

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 тваринництва НААН України 

2 травня  Всеукраїнський науковий семінар «Збереження, 

удосконалення племінних та робочих якостей коней 

різних порід», присвячений 100-річчю від дня 

народження заслуженого діяча науки і техніки України 

професора Д. А. Волкова 

м. Харків, 

вул. Тваринників, 1-а, 

тел.: (057) 740-39-81, 

факс: (057) 740-39-94 

3 травня   

 

Круглий стіл «Перспективи та розвиток галузі 

конярства», присвячений 75-річчю з дня заснування 

лабораторії конярства  

м. Харків, 

вул. Тваринників, 1-а, 

тел.: (057) 740-39-81, 

факс: (057) 740-39-94 

7 травня  

 

Круглий стіл «Якість продукції тваринництва та шляхи 

її підвищення» 

м. Харків, 

вул. Тваринників, 1-а, 

тел.: (057) 740-39-81, 

факс: (057) 740-39-94 

10 травня  

 

Круглий стіл «Стан та подальший розвиток свинарства 

в Україні. Перспективи штучного запліднення» 

м. Харків, 

вул. Тваринників, 1-а, 

тел.: (057) 740-39-81, 

факс: (057) 740-39-94 

13 травня  

 

Круглий стіл «Розвиток м’ясного та вовнового 

вівчарства» 

м. Харків, 

вул. Тваринників, 1-а, 

тел.: (057) 740-39-81, 

факс: (057) 740-39-94 

14 травня  

 

Круглий стіл «Перспективи розвитку кролівництва та 

хутрового звірівництва в Україні» 

м. Харків, 

вул. Тваринників, 1-а, 

тел.: (057) 740-39-81, 

факс: (057) 740-39-94 

15 травня  

 

Круглий стіл «Перспективи розвитку молочного та 

м’ясного скотарства» 

м. Харків, 

вул. Тваринників, 1-а, 

тел.: (057) 740-39-81, 

факс: (057) 740-39-94 

 

16 травня  

 

Засідання РМВ «Актуальність участі аспірантів та 

молодих вчених у міжнародних науково-технічних 

програмах (Horizon 2020, Marie Curie International 

Incoming Fellowships та ін.)»  

м. Харків, 

вул. Тваринників, 1-а, 

тел.: (057) 740-39-81, 

факс: (057) 740-39-94 

 



Український науково-дослідний інститут олії та жирів НААН України 

13-19 травня  Виставка наукових та науково-технічних здобутків 

УкрНДІОЖ НААН України 

м. Харків,  

пр. Дзюби, 2-а, 

тел.: 063-943-92-56 

Інститут овочівництва і баштанництва НААН України 

15 травня  Семінар для студентів Харківського національного 

технічного університету сільського господарства ім. П. 

Василенка «Інноваційні технології виробництва овочевої 

продукції» 

с. Селекційне,  

Інститут овочівництва і 

баштанництва  НААН, 

зал засідань вченої ради,  

тел.: (057) 748-91-91 

16 травня  Науково-практичний семінар «Оптимізація живлення 

овочевих рослин: теоретичні та практичні аспекти» 

с. Селекційне,  

Інститут овочівництва і 

баштанництва  НААН, 

зал засідань вченої ради,  

тел.: (057) 748-91-91 

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

16 травня  День відкритих дверей 

- виставка наукових розробок інституту; 

- екскурсія, знайомство з напрямами роботи інституту 

м. Харків,  

пр. Московський, 142,  

тел.: (098) 949-45-24 

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» 

17 травня  Науково-практичний семінар «Науково-консалтингове 

забезпечення ветеринарного благополуччя галузі 

тваринництва дослідних господарств НААН» 

 

м. Харків,  

вул. Пушкінська, 83, 

тел.: (057) 707-20-27; 

707-20-01 

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені. О.Н. Соколовського»  

23-24 травня  Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих учених та спеціалістів «Сучасні грунтово-

агрохімічні дослідження в контексі запобігання 

поширенню деградації земель» 

м. Харків,  

вул.Чайковська 4, 

тел.: (057) 704-16-69 

Державна дослідна станція птахівництва НААН України 

16-18 травня  

 

Виставка досягнень науковців Державної дослідної 

станції птахівництва НААН України  

с. Бірки,  Зміївський район, 

тел.: (05747) 78-000 

Інститут зрошуваного землеробства НААН України 

17 травня  Святковий концерт присвячений Дню науки  с. Наддніпрянське, 

актовий зал інституту, 

тел.:  (0552) 36-11-96 

Х е р с о н с ь к а  о б л а с т ь 

с м т.  А с к а н і я – Н о в а 

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова  «Асканія-Нова»,  Національний науковий 

селекційно-генетичний центр з вівчарства, дирекція ЗОШ «Асканія-Нова» 

1-18 травня 

 

День відкритих дверей для учнів старших класів 

Асканійської ЗОШ 

Чаплинський р-н, 

смт Асканія-Нова, 

ІТСР «Асканія-Нова», 

вул. Соборна, 1, 

тел.: (05538) 6-16-55 



Біосферний заповідник «Асканія-Нова», НВК Асканія-Нова – гімназія 

15 травня  

 

Лекція «День науки в Україні. Історія та особливості 

свята» 

Чаплинський район,  

смт Асканія-Нова,  

НВК Аканія-Нова-гімназія,  

вул. Шкільна, 3,  

тел.: (05538) 6-12-86, 6-13-38 

18 травня  

 

Лекція-екскурсія «Коніферетум нового арборетуму: 

стан збереження та реконструкція» 

Чаплинський район,  

смт Асканія-Нова,  

Дендропарк заповідника, 

вул. Паркова, 15,  

тел.: (05538) 6-12-96, 6-14-75 

 

Інститут зрошуваного землеробства НААН України 

15 травня  Міжнародна науково-практична конференція молодих 

вчених «Інноваційні розробки в сільськогосподарській 

галузі – наукові пошуки молоді» 

Херсонська область, 

сел. Наддніпрянське, 

тел.: (0552) 36-11-96, 

факс: (0552) 36-24-40, 

e-mail: izz.ua@ukr.net  

16 травня  Презентація наукових досягнень інституту з питань 

зрошуваного та неполивного землеробства, технології 

вирощування сільськогосподарських  культур, селекції 

Херсонська область, 

сел. Наддніпрянське, 

тел.: (0552) 36-11-96, 

факс: (0552) 36-24-40, 

e-mail: izz.ua@ukr.net  

16-18 травня  Спортивні змагання між командами молодих вчених 

Інституту зрошуваного землеробства НААН та селища 

Наддніпрянське   

Херсонська область, 

сел. Наддніпрянське, 

тел.: (0552) 36-11-96, 

факс: (0552) 36-24-40, 

e-mail: izz.ua@ukr.net  

17 травня  Святковий концерт присвячений Дню науки  Херсонська область, 

сел. Наддніпрянське, 

тел.: (0552) 36-11-96  

17 травня  Зустріч  провідних вчених з колективами 

виробничників базових господарських формувань ЦНЗ 

АПВ Херсонської області 

Херсонська область, 

сел. Наддніпрянське, 

тел.: (0552) 36-11-96, 

факс: (0552) 36-24-40, 

e-mail: izz.ua@ukr.net 

 

Інституту рису НААН України 

16 травня  
 

День відкритих дверей для студентів Скадовського 

технікуму Херсонського ДАУ. Ознайомлення з 

науковими досягненнями вчених Інституту рису 

Скадовський р-н,  

с. Антонівка, 

вул. Студентська, 11, 

тел.: (0553) 73-46-48 

 

м.  Г о л а  П р и с т а н ь 

Південна державна сільськогосподарська дослідна станція                                                                                             

Інституту водних проблем і меліорації НААН України 

16 травня  Представлення у засобах масової інформації наукових 

здобутків Південної державної сільськогосподарської 

дослідної станції Інституту водних проблем і меліорації 

НААН (сорти та гібриди овочевих та баштанних 

культур)  

 

м. Гола Пристань, 

вул. Червоноармійська, 71, 

тел.: (05539) 2-63-12 

mailto:izz.ua@ukr.net
mailto:izz.ua@ukr.net
mailto:izz.ua@ukr.net
mailto:izz.ua@ukr.net


Ч е р к а с ь к а  о б л а с т ь 

м.  З о л о т о н о ш а 

Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН України 

1 березня- 

16 травня  

Курс лекцій по селекції годівлі і технології утримання 

кролів та хутрових звірів  

м. Золотоноша,  

вул. Садовий проїзд, 1, 

тел.: (0473) 75-24-37 

 

16 травня  Виступ на телебаченні «Роль науки в розвитку галузей 

аграрного сектору» 

ТРК «Ільдана», 

тел.: (0472) 35-80-00 

 

м.  Ч е р к а с и 

1 березня – 

18 травня  

Виставка наукових здобутків Черкаської дослідної 

станції біоресурсів НААН 

м. Черкаси, 

вул. Пастерівська, 76, 

тел.: (0472) 31-40-54 

 

19 квітня  Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і 

практика розвитку кролівництва і хутрового 

звірівництва» 

м. Черкаси, 

вул. Пастерівська, 76, 

тел.: (0472) 31-40-54 

 

Ч е р н і в е ц ь к а  о б л а с т ь 

м.  Ч е р н і в ц і 

Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція 

15 травня  
 

День відкритих дверей на базі постійно-діючої 

виставки «Здобутки науковців у створенні 

високопродуктивних імуно-стійких сортів і гібридів 

рослин та типів поголівяۥ тварин» 

м. Чернівці, 

вул. Крижанівського Богдана, 21-а, 

Буковинська ДСГДС, 

тел.: (0372) 56-33-88 

 

16 травня  Виступ на обласному радіо «Сучасні наукові розробки 

станції та перспективи щодо створення новітніх 

високопродуктивних сортів і гібридів 

сільськогосподарських культур та типів тварин для 

аграрного виробництва краю» 

 

Буковинська ДСГДС, 

м. Чернівці 

вул. Б. Крижанівського, 21-а,  

тел.: (0372) 56-33-88 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

13-18 травня 

 

 

 

 

Відкриті лекції членів відділення – викладачів вищих 

навчальних закладів України 

м. Київ,  

вул. Ярославів Вал, 40,  

тел.: (044) 272-10-37; 

вул. Смирнова-Ласточкіна, 20,  

тел.: (044) 272-14-26;  

квітень-травень 

 

 

 

Виставка наукових праць – доробку членів відділень за 

2018 рік 

Президія НАМ України, 

м. Київ,  

вул. Бульварно-Кудрявська, 20,  

тел.: (044) 486-37-41 

24 квітня- 

25 травня 

Міжнародна виставка творів литовських художників 

(С. Круопіс та інші) 

 

м. Київ,  

вул. Бульварно-Кудрявська, 20,  

виставковий зал, 

тел.: (044) 486-37-41 

травень Презентація наукового доробку академіка НАМ 

України Р. Я. Пилипчука 

м. Київ,  

вул. Бульварно-Кудрявська, 20,  

тел.: (044) 486-37-41  

16 травня Показ дипломних короткометражних фільмів молодих 

кінематографістів з наступним обговоренням в 

конференц-залі ІПСМ НАМ України 

м. Київ,  

вул. Є. Коновальця, 18, 

тел.: (044) 486-38-01 

 

Національна спілка художників України 

7 травня 

10:30 

Науково-практична конференція  «Художник і книга», 

присвячена IV трієнале книжкової графіки 

м. Київ,  

вул. Січових Стрільців, 1/5,  

тел.: (044) 486-37-41 

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 

16-18 травня День відкритих дверей м.Київ,  

вул. Городецького, 1-3/11, 

тел.: (044) 279-36-94 

 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

16-18 травня День відкритих дверей м. Київ, 

вул. Пирогова, 9,  

вул. Лаврська, 9, корп. 7, ауд. 103, 

кафедра хореографії,  

тел.: (044) 280-45-57 

 

16-18 травня Відкриті лекції та майстер-класи членів НАМУ, 

професорів  вищих навчальних закладів України 

 

м. Київ,  

вул. Лаврська, 9, корп. 7, ауд. 103,  

вул. Пирогова, 9, 

кафедра хореографії,  

тел.: (044) 280-45-57 

 



Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого 

16-18 травня День відкритих дверей м. Київ,  

вул. Ярославів Вал, 40,  

тел.: (044) 272-10-37; 

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 

16-18 травня Відкриті лекції та майстер-класи членів НАМУ, 

професорів  вищих навчальних закладів України 

 

 

м.Київ,  

вул. Городецького, 1-3/11,  

кафедра симфонічного диригування,  

кафедра композиції, 

тел.: (044) 279-36-94 

18 травня День відкритих дверей на кафедрі оперного та 

камерного співу НМАУ ім.П.І.Чайковського  

м.Київ,  

вул. Городецького, 1-3/11,  

тел.: (044) 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 

13-18 травня 

 

 

 

 

Проведення відкритих лекцій членами відділення – 

викладачами вищих навчальних закладів України 

Львівський національний 

університет імені Івана 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 

Львівська національна музична академія ім. М.Лисенка 

16-18 травня День відкритих дверей м. Львів,  

вул. О. Нижанківського, 5, 

тел.: (0322) 74-23-49 

16-18 травня  Проведення відкритих лекцій членами відділень – 

викладачами вищих навчальних закладів України на 

кафедрах скрипки та композиції 

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 

13-18 травня 

 

 

Проведення відкритих лекцій членами відділення – 

викладачами вищих навчальних закладів України 

м. Одеса,  

вул. Новосельського, 63,  

тел.: (048) 226-78-87 

 

 


