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XІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ
Київ, 18–20 травня 2017 р.

18 травня 2017 р. в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Пато-

на НАН України (м. Київ, вул. К. Малевича (Боженка), 11) було 

проведено урочисте відкриття XІ Всеукраїнського фестивалю 

науки. Організаторами фестивалю виступили: Національна ака-

демія наук України; Міністерство освіти і науки України; Мініс-

терство молоді та спорту України, Національний центр «Мала 

академія наук України»; Національна академія медичних наук 

України; Національна академія педагогічних наук України; На-

ціональна академія аграрних наук України; Національна акаде-

мія правових наук України; Національна академія мистецтв 

України; Київський національний університет ім. Тараса Шев-

ченка; Національний технічний університет України «КПІ», 

«Фонд «Відкрита політика». Головними партнерами в організації 

Фестивалю були Посольство Французької Республіки в Украї ні, 

INSTITUT FRANCAIS та Французький культурний центр. 

Сучасна концепція фестивалю науки походить з Великої 

Британії. Під час його проведення в Україні відбувається вели-

ка кількість заходів. Це дні відкритих дверей в академічних 

установах і вищих навчальних закладах, виступи провідних уче-

них із популярними лекціями, екскурсії до лабораторій та музе-

їв, круглі столи, виставки, презентації інноваційних розробок, 

демонстрації науково-популярних фільмів, інтерактивні шоу, 

наукові пікніки, науковий театр тощо. Зміст цих заходів охо-

плює всі дисципліни: від соціальних і гуманітарних наук до 

природознавства та технічних наук.

Першим заходом в програмі XІ Всеукраїнського фестива-

лю була прес-кон ференція, яку проводили віце-президент НАН 

України академік А.Г. Наумовець, президент Малої академії 

наук (МАН) України академік НАН України С.О. Довгий, за-

ступник директора Радіоастрономічного інституту НАН Украї-

ни (м. Харків) академік НАН України О.О. Коноваленко, пер-

ший віце-президент Національної академії педагогічних наук 

(НАПН) України, академік НАПН України В.І. Луговий, аташе 
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Хроніка наукового життя

з питань наукового та університетського співробітництва посольства Франції в 

Україні Сільвен Ріґолє, директор спеціалізованої школи із поглибленим вивченням 

французької мови № 49 м. Києва А.О. Сулейманова.

Академік А.Г. Наумовець у своєму вступному слові сказав: «Ми запрошуємо 

найширшу аудиторію, щоб побачити, як суспільство сприймає нашу роботу». Він 

проінформував присутніх про програму Фестивалю науки й анонсував виставку 

«Зроблено в Києві», що відбудеться 25 травня 2017 року у виставкому центрі «Київ-

ЕкспоПлаза» з нагоди Дня Києва, в межах якої свої науково-технічні розробки для 

потреб міста представлять і установи НАН України.

На урочистому відкритті XI Всеукраїнського фестивалю науки головували віце-

президент, академік НАН України А.Г. Наумовець і надзвичайний та повноважний 

Посол Франції в Україні пані Ізабель Дюмон. Учні київської спеціалізованої школи 

№ 49 виконали українські та французькі пісні.

За традицією першого дня Фестивалю науки академік НАН України О.О. Ко-

новаленко (Радіоастрономічний інститут НАН України, «Сучасний Всесвіт очима 

низькочастотної радіоастрономії в Україні») та професор Абдебарраззак Ель Альба-

ні (Університет міста Пуатьє, Франція, «Нова глава історії старого життя 2 мільярди 

років тому») прочитали лекції.

Наступними централізованими заходами організаторів XI Всеукраїнського 

фестивалю науки були урочисте відкриття презентація інноваційних розробок уста-

нов НАН України, готових для впровадження у виробництво, а також презентація 

робіт молодих дослідників з Малої академії наук та учнів середніх навчальних класів 

м. Києва.

С.О. ЖАБІН,

кандидат  історичних наук,

учений секретар ДУ «Центр досліджень науково-технічного потенціалу 

та історії науки  ім. Г.М. Доброва НАН України»


