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IX ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

19–21 травня 2015 р. відбувся IX Всеукраїнський фестиваль науки. Цього 
року урочисте відкриття Фестивалю проходило в приміщенні Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. У рамках заходу діяла 
виставка-презентація наукових розробок установ Національної академії 
наук України, було представлено науково-дослідні роботи членів Малої 
академії наук України та учнів середніх навчальних закладів м. Києва.

Всеукраїнський фестиваль науки було започатковано в 2007 р. 
З цього часу щороку Національна академія наук України спіль-
но з Міністерством освіти і науки України, Малою академією 
наук України, галузевими академіями наук України, Київ-
ським національним університетом імені Тараса Шевченка, 
Національним технічним університетом України «КПІ» про-
водить у всіх обласних і районних центрах країни різноманіт-
ні за формою та змістом заходи, розраховані на різні категорії 
учасників, – дні відкритих дверей, популярні лекції провідних 
вітчизняних та іноземних учених, екскурсії до лабораторій і 
музеїв, круглі столи, презентації інноваційних розробок, ви-
ставки, стендові доповіді, відеолекторії, демонстрації науково-
популярних фільмів, наукові уікенди, «зелені» лабораторії, за-
хопливі квести тощо. 

Головною метою Фестивалю науки в Україні є популяри-
зація в суспільстві наукових знань, формування позитивного 
ставлення громадськості до науки, залучення до наукової ді-
яльності талановитої молоді. До організації і проведення Фес-
тивалю постійно долучаються громадські організації та дипло-
матичні представництва іноземних держав. Цього року вже 
традиційно головними партнерами були Посольство Франції 
в Україні, Французький інститут в Україні та Французький 
культурний центр. За їх підтримки було проведено конферен-
ції, присвячені квантовій фізиці, науковим реформам, охороні 
навколишнього середовища, а також презентовано серію до-
кументальних і мультиплікаційних фільмів. Ще одним парт-
нером цьогорічного Фестивалю стала громадська організація 
«Фонд «Відкрита політика»», спільно з якою було проведено 
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пізнавальні майстер-класи народних умільців 
та «зелені» лабораторії для молодих учених. 
Загалом у рамках IX Всеукраїнського фести-
валю науки по всій Україні відбулося понад 
1000 заходів. 

Урочисте відкриття Фестивалю проходило 
19 травня в приміщенні Інституту електрозва-
рювання ім. Є.О. Патона НАН України. Від-
криваючи захід, президент Національної ака-
демії наук України академік Борис Євгенович 
Патон зазначив, що фестивалі науки, як ефек-
тивна форма спілкування науковців із широ-
кою громадськістю, нині проводяться майже 
в усіх країнах Європи. З кожним роком Фес-
тиваль набуває в Україні дедалі більшої попу-
лярності, розширює коло учасників, згуртовує 
навколо себе талановиту молодь, зацікавлену 
науковими дослідженнями. Цьогорічний Фес-
тиваль, безсумнівно, стане вагомим внеском у 
дуже важливу справу – популяризацію науки 
в нашій країні. Сьогодні перед вітчизняними 
вченими постають відповідальні завдання нау-
кового забезпечення економічного, соціально-
го та культурного розвитку України, її надійної 

обороноздатності. Академік Б.Є. Патон наго-
лосив, що саме наука має бути локомотивом 
інноваційного розвитку та процвітання нашої 
держави. 

Вітальні слова виголосили також Міністр 
молоді і спорту України Ігор Олександро-
вич Жданов, який висловив переконання, що 
держава, меценати та неурядові фонди мають 
створювати усі необхідні умови для підтримки 
талановитих вітчизняних науковців, щоб вони 
залишалися працювати в Україні, та Надзви-
чайний і Повноважний Посол Французької 
Республіки в Україні пан Ален Ремі, який на-
голосив на тому, що одним із найважливіших 
пріоритетів посольства є розвиток співпраці 
між нашими країнами в науковій сфері. 

Присутні на урочистостях мали змогу по-
слухати науково-популярні лекції члена-
кореспондента НАН України Віктора Сорокі-
на, який розповів про проблеми і перспективи 
світлодіодного освітлення, та Ігоря Доценка, 
члена дослідницької групи лауреата Нобелів-
ської премії у галузі фізики 2012 року Сержа 
Ароша, на тему «Як приборкати фотон?». 

Урочисте відкриття ІХ Всеукраїнського фестивалю науки. Зліва направо: Міністр молоді і спорту України 
І.О. Жданов, перший віце-президент НАН України академік А.Г. Наумовець, президент НАН України академік 
Б.Є. Патон, головний учений секретар НАН України академік В.Л. Богданов, Надзвичайний і Повноважний По-
сол Французької Республіки в Україні пан Ален Ремі
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імпортної продукції вітчизняною, що не по-
ступається зарубіжним аналогам або навіть 
перевершує їх за основними якісними показ-
никами. 

Великий інтерес відвідувачів заходу ви-
кликала презентація науково-дослідних робіт 
членів Малої академії наук України та учнів 
середніх навчальних закладів м. Києва. Юні 
винахідники представили свої прилади та тех-
нології для використання в різних сферах жит-
тя суспільства.

Матеріал підготувала
прес-служба НАН України

Крім того, у рамках Фестивалю відбулася 
виставка-презентація наукових розробок ус-
та нов НАН України. Близько 50 академічних 
інститутів продемонстрували свої наукові 
досягнення в галузі охорони здоров’я, ін-
формаційних технологій, машинобудування, 
житлово-комунального господарства, енер-
гетики, сільського господарства, оборонної 
промисловості тощо. Відвідувачі мали наго-
ду оз найо митися з конкурентоспроможни-
ми нау ко во-технічними розробками, які вже 
впроваджені або можуть бути впроваджені у 
виробництво задля забезпечення заміщення 

Віце-президент НАН України академік А.Г. Загоро-
дній знайомиться з досягненнями юних винахідників

Молодий дослідник демонструє свою розробку Міні-
стру молоді і спорту України І.О. Жданову


