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14 травня 2014 р. у Національному комп-
лексі «Експоцентр України» відбулося урочис-
те відкриття VIII Всеукраїнського фестивалю 
науки. Організаторами фестивалю виступили: 
Національна академія наук України, Міністер-
ство освіти і науки України, Державне агент-
ство з питань науки, інновацій та інформати-
зації України, Національний центр «Мала ака-
демія наук України», Національна академія ме-
дичних наук України, Національна академія 
правових наук, Національна академія аграрних 
наук України, Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка, Національний 
технічний університет України «КПІ» та Наці-
ональна академія мистецтв України. 

Сучасна концепція фестивалю походить 
з Великої Британії. У час Фестивалю науки 
відбувається велика кількість заходів по всій 
Україні. Це дні відкритих дверей в академіч-
них установах і вищих навчальних заходах, 
виступи провідних учених з лекціями, екс-
курсії до лабораторій та музеїв, круглі столи, 
виставки, презентації інноваційних розро-
бок, демонстрації науково-популярних філь-
мів, інтерактивні шоу, наукові пікніки, нау-
ковий театр тощо. Зміст цих заходів охоплює 
всі дисципліни: від соціальних і гуманітарних 
наук до природознавства.

На відкритті Фестивалю першу приві-
тальну промову зробив віце-президент та ака-
демік НАН України А.Г. Наумовець. Він за-
значив, що, незважаючи на драматичні по-
дії і труднощі в країні, широка програма захо-
дів фестивалю показує плідну працю вітчиз-
няної науки. Були зачитані  вітання в.о. Пре-
зидента України О.В. Турчинова, голови ко-
мітету Верховної ради з питань освіти і нау-

ки Л.М. Гриневич та міністра освіти і науки 
України С.М. Квіта.

Лауреати золотих медалей В.І. Вернад-
ського 2013 р. (за визначні досягнення в галузі 
механіки деформівних тіл) директор Інститу-
ту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН Украї-
ни академік НАН України Олександр Мико-
лайович Гузь та іноземний член НАН Украї-
ни професор Віденського університету Гер-
берт Манг прочитали лекції.

Доповідь «Computational Mechanics and its 
Applications» (Обчислювальна структурна ме-
ханіка та її практичні застосування) Герберта 
Манга складалася з трьох частин: персональні 
наукові спогади за період 1967–2014 рр.; від-
носини Австрійської академії науки та допо-
відача з НАН України; подяка НАН України.

Лекція академіка НАН України О.М. Гузя 
«Сучасні досягнення давньої науки механіки: 
некласичні проблеми механіки руйнування» 
була цікава своїм історичним екскурсом від 
виникнення механіки до її сучасного стану.

Наступним централізованим заходом ор-
ганізаторів Фестивалю було урочисте відкрит-
тя презентації інноваційних розробок установ 
НАН України, готових до впровадження у ви-
робництво, а також презентація робіт моло-
дих дослідників з Малої академії наук та під-
приємців м. Києва. Почесними гостями на 
виставці стали голова Державного агентства 
з питань науки, інновацій та інформатизації 
України  академік НАН України В.П. Семи-
ноженко та голова Київської міської держав-
ної адміністрації В.Д. Бонаденко.

Завершила програму централізованих за-
ходів VIII Всеукраїнського фестивалю науки 
прес-конференція.
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