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VIІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
23—25 квітня 2013 року
23 квітня 2013 р. у центральному павільйоні Національного комплексу «Експоцентр України» відбулося урочисте відкриття VІІ Всеукраїнського фестивалю науки. В рамках Фестивалю, який тривав
до 25 квітня, в усіх обласних і районних центрах України було проведено понад тисячу різноманітних
заходів: виставки інноваційних розробок, наукові конференції, лекції провідних учених, демонстрації
науково-популярних фільмів тощо.

23 квітня 2013 р. у Національному комплексі «Експоцентр України» відбулося урочисте відкриття VІІ Всеукраїнського фестивалю науки. Цей масштабний загальнодержавний проект з популяризації науки в
суспільстві було започатковано 2007 року, і
з того часу він проходить щороку.
Програма Фестивалю, що тривав з 23 по
25 квітня, охоплює понад 1000 різноманітних заходів по всій Україні, спрямованих на
різні категорії учасників: дні відкритих дверей в академічних установах і вищих навчальних закладах, виступи провідних учених із популярними лекціями, екскурсії до
лабораторій і музеїв, круглі столи, виставки,
презентації інноваційних розробок, демонстрації науково-популярних фільмів, інтерактивні фізичні шоу, наукові кафе, наукові
пікніки, науковий театр тощо.

Організатори цьогорічного фестивалю:
Національна академія наук України; Міністерство освіти і науки України; Державне
агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України; Національний центр
«Мала академія наук України», Національна академія медичних наук України; Національна академія педагогічних наук України;
Національна академія правових наук України; Національна академія аграрних наук
України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Національний технічний університет України «КПІ»; Національна академія мистецтв України.
Під час урочистого відкриття VIІ Всеукраїнського фестивалю науки віце-президент
НАН України академік Антон Григорович
Наумовець оголосив привітання президента
НАН України академіка Б.Є. Патона учасникам заходу.
Далі академік А.Г. Наумовець зазначив,
що Фестиваль науки проходить в Україні
вже всьоме. Склалася добра традиція, що в
ці дні науковці фактично звітують перед народом про свою діяльність і демонструють
конкретні здобутки. Такі заходи є чудовою
нагодою для всіх працівників наукової та
промислової сфери зустрітися, обмінятися
думками, досвідом, проінформувати про
свої розробки, інноваційні винаходи та наукові досягнення.
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Увагу учасників заходу привернула лекція
«Перспективи глобальних змін: оцінка Міжнародного інституту прикладного системного
аналізу» директора МІПСА професора Павела Кабата (м. Відень, Австрія). Потім присутні
мали змогу ознайомитися з цікавою науковопізнавальною лекцією «ДНК як конструкційний матеріал для нанотехнологій» професора
С.Н. Волкова з Інституту теоретичної фізики
ім. М.М. Боголюбова НАН України.
Далі організатори, учасники та гості фестивалю взяли участь в урочистому відкритті
виставки спеціалізованого обладнання і технологій «Наука — виробництву», яку в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки
було організовано Національною академією
наук України. Співорганізатором заходу виступила Київська міська державна адміністрація, а упорядником — Експозиційний
центр «Наука» НАН України. У роботі виставки взяли участь понад 60 наукових установ НАН України, малих та середніх промислових підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності та інших установ Києва,
задіяних в сфері промисловості й науки.
Мета виставки — демонстрація нових завершених науково-технічних конкурентоспроможних розробок, які можуть бути
впроваджені у виробництво для заміщення
імпортної продукції вітчизняними аналогами, що не поступаються зарубіжним або навіть перевищують їх за основними якісними
показниками.
На виставці «Наука — виробництву» було
представлено близько 800 різноманітних
науково-технічних розробок. Ці інновації
спрямовано на підвищення технологічного
та технічного рівня широкого спектра галузей народного господарства країни, таких як
охорона здоров’я, інформаційні технології,
машинобудування, будівництво, житловокомунальне господарство, енергетика, сільське господарство, природокористування,
харчова, хімічна промисловість тощо.
Національна академія наук України запропонувала понад 500 науково-технічних
розробок, 122 з яких уже готові до впровадження у виробництво.
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Виступ директора Міжнародного інституту
прикладного системного аналізу професора
Павела Кабата (м. Відень, Австрія)

Лекція професора С.Н. Волкова (Інститут теоретичної
фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
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Учасники прес-конференції

Особливу зацікавленість учасників виставки та представників ЗМІ вже традиційно привернув до себе павільйон Малої академії наук
України, де юні науковці та винахідники демонстрували результати власної науководослідницької діяльності.
Загалом експозиції наукових установ представили досягнення у різних галузях фізики,
хімії, інформатики, біології та інших важливих
для розвитку держави наукових сферах, а також
уже апробовані інноваційні розробки українських учених і такі, що тільки потребують впровадження у промисловість. До уваги потенційних інвесторів на виставці було запропоновано
багато цікавих інженерних розробок, корисних
для системи охорони здоров’я винаходів, новітніх лікарських засобів, сучасних технологій,
різноманітних автоматизованих систем тощо.
Крім того, цього ж дня в межах VII Всеукраїнського фестивалю науки було проведено Круглий стіл на тему «Проблеми впровадження науково-технічних розробок вітчизняних наукових установ», модератором
якого був член-кореспондент НАН України
Олександр Миколайович Пономаренко, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України.
Під час роботи Круглого столу із надзвичайно цікавими і змістовними доповідями виступили представники різних галузей науки.
Вони запропонували низку вже готових до
впровадження розробок, що нічим не поступаються найкращим зарубіжним аналогам.
На прес-конференції організатори заходу
зазначили, що цього року з метою налаго-

дження тісніших зв’язків між науковцями і
підприємцями до участі у виставці спеціалізованого обладнання і технологій запросили
підприємницький сектор Києва, структурні
підрозділи Київської міської державної адміністрації, економічні відділи столичних
райдержадміністрацій, які зацікавлені у використанні вітчизняних наукових розробок.
І така форма співпраці повністю себе виправдала. Заступник начальника управління
промисловості, підприємництва та інноваційної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємницької діяльності
КМДА Наталя Ковалішина підкреслила, що
нинішній захід відвідало набагато більше
людей, ніж у попередні роки. Крім того, багато розробок, запропонованих ученими,
викликали зацікавленість з боку виробників, а по деяким з них уже ведуться попередні переговори.
За словами віце-президента НАН України академіка А.Г. Наумовця, для того, щоб
вітчизняні наукові розробки активніше
впроваджувалися у виробництво, в Україні
потрібно посилити зв’язок науковців із підприємцями та створити сприятливий інвестиційний клімат. «Ми вже навіть не мріємо
про те, щоб отримувати кошти з бюджету на
винаходи. Для того, щоб у бізнесу була зацікавленість, бажання полювати за новими
конкурентоздатними розробками, в країні
має бути створений сприятливий інвестиційний клімат. Тільки спільними зусиллями
ми можемо зламати кригу байдужості до
науки», — зазначив він.
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