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ФОРУМИ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ – 2008

В травні цього року відбувся другий Все-
український фестиваль науки, присвя-

чений 90-річчю Національної академії наук 
України. Перший Всеукраїнський фести-
валь науки, що був проведений у 2007 році, 
привернув увагу широкої громадськос-
ті та продемонстрував актуальність і зна-
чущість популяризації наукового знання 
для розвитку суспільства. Фестиваль нау-
ки –2008 проходив за підтримки Президен-
та Украї ни та Кабінету Міністрів України. 
Як і минулого року, до організації Фести-
валю-2008 разом із НАН України долучи-
лися Міністерство освіти і науки України, 
Академія правових наук України, Україн-
ська академія аграрних наук, Академія мис-
тецтв України, Академія педагогічних наук 

України, Академія медичних наук України, 
Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, а також Представництво 
Британської Ради в Україні та Францу-
зький культурний центр.

Урочисте відкриття Фестивалю науки 
відбулося 14 травня у Великому конференц-
залі НАН України. З вітальною промовою 
до учасників Фестивалю звернувся прези-
дент НАН України, академік НАН України 
Б.Є. Патон. Він відзначив зростання ролі 
вчених у вирішенні найгостріших економіч-
них, екологічних, соціальних проблем сьо-
годення, а також необхідність побудови тіс-
них взаємин між наукою і суспільством, 
формування наукового світогляду грома-
дян. У врочистій церемонії відкриття Фес-
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тивалю взяли участь перший віце-прем'єр-
мі ністр України О.В.Турчинов, заступник 
глави Секретаріату Президента України 
М.І. Ставнійчук, міністр економіки Украї-
ни Б.М.Данилишин, заступник міністра 
освіти і науки України М. В. Стріха, вчені 
Національної та державних галузевих ака-
демій наук, закладів освіти, представники 
наукової громадськості. Учасники зібрання 
заслухали наукові доповіді: «Радіоастроно-
мічні дослідження Всесвіту в Україні і в 
сві ті» (академік НАН України О.О. Коно-
валенко); «Про походження назви «Украї-
на» (академік НАН України В.Г. Склярен-
ко); «Етика науки — веління часу» (акаде-
мік НАН і АМН України Ю.І. Кундієв). 
Після церемонії врочистого відкриття Фес-
тивалю відбулася прес-конференція органі-
за торів Фестивалю, у якій узяли участь 
члени оргкомітету та Д.С. Фоменко — пре-
зидент «Фінансового Союз-Банку», — ге-
нерального спонсора Фестивалю.

Інформаційними партнерами Всеук-
раїнського Фестивалю науки-2008 стали 
«5 канал», Національна телекомпанія Ук раї-
ни, телекомпанії «Поверхность», «Спорт 1», 
«Спорт 2», «К 1», «Радіо Ера», «Радіо Кон-
тинент», газета «Освіта України», які 
анонсували та широко висвітлювали за-
ходи Фестивалю. З метою координації 
роботи та висвітлення заходів Фестива-
лю Центр практичної інформатики НАН 
України розробив змістовний сайт Фес-
тивалю науки — 2008 (www.festival.nas.
gov.ua), а також провів порівняльні ста-
тистичні дослідження Фестивалів 2007 і 
2008 років. Загалом у рамках Фестивалю 
було проведено понад 800 заходів, розра-
хованих на різні категорії учасників, — 
дні відкритих дверей в академічних уста-
новах і вищих навчальних закладах, ви-
ступи провідних учених із популярними 
лекціями, екскурсії до лабораторій та му-
зеїв, засідання круглих столів, презента-

На врочистій церемонії підбиття підсумків конкурсу науково-популярних статей і наукових фото-
графій у межах всеукраїнського проекту «Наука та інновації суспільству»
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ції інноваційних розробок, демонстрації 
нау ко во-по пу ляр них фільмів, «парадокс-
шоу» (фі зика для школярів у іграх і роз-
вагах) і т. ін. 

У дні Фестивалю в Будинку вчених 
НАН України відбулася виставка дитя-
чих плакатів на тему «Північний і Пів-
денний полюси. Захист унікальних при-
родних заповідників. Клімат». Підбито 
підсумки шкільних наукових конферен-
цій у межах ІІІ Міжнародного Полярно-
го року. Ці заходи організував Французь-
кий культурний центр Відділу культури 
та співробітництва Посольства Франції 
в Ук раїні. У Національному комплексі 
«Екс  поцентр Ук раї ни» пройшла вистав-
ка «Нау ка — виробництву», організована 
Експозиційним центром «Наука» НАН 
України. У Великому конференц-залі 
НАН України відбулась урочиста цере-
монія підбиття підсумків конкурсу 
науково-по пу ляр них статей і наукових 
фотографій у межах все ук ра їн сько го 
проекту «Наука та інновації суспіль-

Виставка «Наука — виробництву» в Національному комплексі «Експоцентр України», організована Екс-
позиційним центром «Наука» НАН України

Виставка дитячих плакатів на тему «Північний 
і Південний полюси. Захист унікальних природ-
них заповідників. Клімат» та підбиття підсумків 
шкільних наукових конференцій у межах ІІІ Між-
народного Полярного року

ству». Відбулася також презентація пер-
шої в Україні Міжнародної рентгенів-
ської та гам ма-об сер ва то рії VIRGO, яку 
проводили молоді вчені Інституту теоре-
тичної фізики ім. М.М. Бо  голюбова НАН 
України під керівницт вом директора ін-
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Парадокс-шоу

Успішне проведення першого і другого 
Всеукраїнських фестивалів науки привер-
нуло увагу широкої громадськості та проде-
монструвало актуальність і значущість по-
пуляризації науки для розвитку суспільства. 
Відповідно до Указу Президента Украї ни 
від 16 травня 2008 р. «Про додаткові захо-
ди щодо забезпечення розвитку наукової 
сфери» Всеукраїнські фестивалі науки на-
далі проходитимуть щорічно. Започатку-
вання традиції щорічних фестивалів нау-
ки в Україні буде ефективним механізмом 
популяризації наукового знання в суспіль-
стві, а також підвищення культурного рів-
ня суспільства, залучення талановитої мо-
лоді до науки, стимулювання інноваційно-
го розвитку економіки. 

А. НАУМОВЕЦЬ,

академік НАН України, віце-президент НАН України,

О. МИРОНЧУК, 

науковий співробітник відділу міжнародних зв’язків 

Президії НАН України

ституту, академіка НАН Ук раїни А.Г. За-
городнього. Протягом усіх днів Фестива-
лю науки в Будинку вчених НАН Ук раї-
ни двічі на день проходили «па ра докс-
шоу» (демонст рації нау  кових іграшок 
для школярів), організовані Харківським 
ін терактивним науковим цент  ром за 
сприяння Британської Ради в Украї ні.




