
П
ерший Всеукраїнський

фестиваль науки, який

відбувся у 2007 році, при�

вернув увагу широкої громадськості та

продемонстрував актуальність і значу�

щість популяризації наукового знання

для розвитку суспільства. Проведення

Фестивалю стало значним кроком на

шляху вирішення важливих і актуаль�

них завдань: налагодження тісних

зв'язків української наукової спільно�

ти з громадськістю, засобами масової

інформації, пропаганди та популяри�

зації досягнень української науки,

привернення уваги суспільства до

проблем науки та перспектив її по�

дальшого розвитку, стимулювання

інноваційного шляху розвитку еконо�

міки, підвищення культурного рівня

суспільства, формування наукового

світогляду громадян, піднесення прес�

тижу науки в українському суспільстві.

Україна долучилася до всесвітнього

руху фестивалів науки, які вже багато

десятиліть проводяться в країнах Єв�

ропи, Америки та Азії з метою популя�

ризації науки у суспільстві.

14�17 травня 2008 року відбувся

другий Всеукраїнський фестиваль на�

уки, присвячений 90�річчю НАН Ук�

раїни. Фестиваль проходив за під�

тримки Президента України та Кабі�

нету Міністрів України. В організації

та його проведенні разом із НАН Ук�

раїни взяли участь Міністерство осві�

ти і науки, Національні академії наук,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, а також Пред�

ставництво Британської Ради в Украї�

ні та Французький культурний центр.

Інформаційними партнерами висту�

пили “5 канал”, Національна телеком�

панія України, телекомпанія “Поверх�

ность”, “Спорт 1”, “Спорт 2”, “К 1”,

“Радіо Ера”, “Радіо Континент”, газе�

та “Освіта України”.

Урочисте відкриття Фестивалю

науки відбулося 14 травня у Великому

конференц�залі НАН України. З ві�

тальною промовою до учасників Фес�

тивалю звернувся президент НАН Ук�

раїни Б.Є. Патон. Він відзначив зрос�

тання ролі вчених у вирішенні най�

гостріших економічних, екологічних,

соціальних проблем сьогодення, а та�

кож необхідності побудови тісних вза�

ємовідносин між наукою і суспіль�

ством, формування наукового світо�

гляду громадян. 

В урочистій церемонії відкриття

взяли участь перший віце�прем'єр�

міністр України О.В.Турчинов, заступ�

ник Глави Секретаріату Президента

України М.І. Ставнійчук, Міністр

економіки України Б.М. Данилишин,

заступник Міністра освіти і науки

України М.В. Стріха, вчені Націо�

нальної та державних галузевих акаде�

мій наук, освітянських закладів, нау�

кової громадськості. О. В. Турчинов

зачитав привітання Прем'єр�міністра

України Ю.В.Тимошенко учасникам

Всеукраїнського фестивалю науки та

наголосив на провідній ролі науки в

інноваційному розвитку вітчизняної

економіки, підвищенні якості життя

людей. У своїй промові М.І. Ставній�

чук зазначила, що проведення фести�

валів науки в нашій державі є ефек�

тивним механізмом популяризації

науки в суспільстві та одним із шляхів

стимулювання інноваційного розвит�

ку економіки. 

Учасники зібрання заслухали нау�

кові доповіді: “Радіоастрономічні дос�

лідження Всесвіту в Україні і в світі”

(академік НАН України О.О. Конова�
ленко); “Про походження назви

“Україна”” (академік НАН України

В.Г. Скляренко); “Етика науки —

веління часу” (академік НАН і АМН

України Ю.І. Кундієв).
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Після церемонії урочистого від�

криття Фестивалю відбулась прес�

конференція організаторів Фестива�

лю. Члени оргкомітету Фестивалю

науки та президент банку “Фінансо�

вий Союз Банк” Д.С. Фоменко (гене�

ральний спонсор Фестивалю) відпо�

віли на запитання журналістів.

У рамках Фестивалю науки відбу�

лися різноманітні за формою і змістом

заходи, розраховані на різні категорії

учасників, — дні відкритих дверей в

академічних установах і вищих нав�

чальних закладах, виступи провідних

вчених з популярними лекціями, екс�

курсії до лабораторій та музеїв, засі�

дання круглих столів, презентації ін�

новаційних розробок, демонстрації

науково�популярних фільмів, “пара�

докс�шоу” (фізика для школярів в

іграх і розвагах) тощо.

14 травня в Будинку вчених НАН
України відбулась виставка дитячих
плакатів на тему “Північний і Півден�
ний полюси. Захист унікальних природ�
них заповідників. Клімат” та підведен�
ня підсумків шкільних наукових конфе�
ренцій в рамках ІІІ Міжнародного По�
лярного року, які були організовані
Французьким культурним центром Від�
ділу культури та співробітництва По�
сольства Франції в Україні. В цьому за�

ході взяли участь представники Фран�

цузького культурного центру, Націо�

нального Антарктичного центру МОН

України, учасники українських ан�

тарктичних експедицій, учні спеціалі�

зованих середніх шкіл та навчальних

закладів, де викладається французька

мова. Діти виступили з короткими до�

повідями  французькою та українсь�

кою мовами на теми: “Антарктида.

Екологія. Захист навколишнього сере�

довища”, презентували свої плакати.

В рамках цього заходу відбулась

слайд�презентація навчального про�

екту “Science, Arts, Monde, Europe via
Dеcouvertes et Innovations” (“Наука,

Мистецтво, Світ, Європа через Від�

криття та Інновації") � “S.A.M.E.D.I.”,

що спрямований на популяризацію

наукових знань та адресований укра�

їнській молоді, яка вивчає французьку

мову і прагне розширити свій кругозір.

Також гостям заходу була продемон�

стрована ретроспектива прийому де�

легації українських школярів — учас�

ників цього проекту в Академії наук

Франції в березні 2008 року. 

З 15 по 17 травня в Національному
комплексі “Експоцентр України” про�
йшла виставка “Наука — виробницт�
ву”, організована Експозиційним цент�
ром “Наука” НАН України. 

15 травня у Великому конференц�
залі НАН України відбулась урочиста
церемонія підведення підсумків конкурсу
науково�популярних статей і наукових
фотографій в рамках всеукраїнського
проекту “Наука й інновації — суспіль�
ству”, який триває в Україні вже чет�

вертий рік під керівництвом академіка

НАН України Б.В. Гриньова. Організа�

тори конкурси мають перед собою дві

мети: сприяти піднесенню престижу

науки в суспільстві та виявляти тала�

новитих популяризаторів науки, які

можуть цікаво розповісти про наукові

досягнення та відобразити тему науки

в жанрі фотографії. 

15 травня у Будинку вчених НАН
України відбулась презентація першої в
Україні Міжнародної рентгенівської та
гамма#обсерваторії VIRGO, яку прово�

дили молоді вчені Інституту теоретич�

ної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН

України під керівництвом директора

інституту, академіка НАН України

А.Г. Загороднього. 

Упродовж Фестивалю науки у Бу#
динку вчених НАН України двічі на день

проводилось “парадокс#шоу” (демонст#
рація наукових іграшок для школярів),
організоване Харківським інтерактив#
ним науковим центром за сприяння
Британської Ради в Україні. Ця прог�

рама запрошує дітей у світ парадоксів і

наукових загадок, пропонує школярам

різного віку те, що вони не бачили

ніколи, запрошує здійснити цікаві та

повчальні експерименти власноруч і

поглянути на повсякденні явища ін�

шим поглядом. Проект народився в

Україні 2003 року і базується на пере�

довому досвіді Великої Британії з по�

пуляризації науки, а також на досвіді

та розробках директора Харківського

обласного жіночого освітнього центру

пані Наталії Казачкової. Основою

проекту є низка інтерактивних науко�

во�популярних шоу�програм: “наука в

іграшках”, “парадокси в країні зву�

ків”, “оптичні парадокси та ілюзії”,

“парадокси обертання”, “парадокси

магнітного поля” з демонстрацією за�

хопливих фізичних явищ та їх пояс�

ненням. 

Загалом у рамках Фестивалю було

проведено понад 800 заходів у всіх ре�

гіонах України. Фестиваль науки ши�

роко висвітлено ЗМІ. Для координації

роботи та ознайомлення з заходами

фестивалю Центр практичної інфор�

матики НАН України розробив зміс�

товний сайт Фестивалю науки�2008

(www.festival.nas.gov.ua), а також провів

порівняльні статистичні дослідження

Фестивалів 2007 і 2008 рр. 

Успішне проведення  Всеукраїнсь�

ких фестивалів науки засвідчило  не�

обхідність зробити їх традиційними.

Відповідно до Указу Президента Укра�

їни № 444/2008 від 16 травня 2008 року

“Про додаткові заходи щодо забезпе�

чення розвитку наукової сфери” Все�

українські фестивалі науки будуть

надалі проводити щорічно. 
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14 — 17 травня 2008 р. Всеукраїнський Фестиваль науки—2008
14 травня 2008 р. Великий конференц�зал НАН України. Урочисте засідання: Борис Патон, президент НАН України,  

оголошує Фестиваль науки відкритим; почесна президія засідання — Богдан Данилишин, Міністр економіки України; 

Олександр Турчинов, перший Віце�прем'єр України; Марина Ставнійчук, заступник Глави Секретаріату Президента України;

Максим Стріха,  заступник Міністра освіти і науки України.

15�17 травня 2008 р. Національний комплекс “Експоцентр України”. Виставка “Наука — виробництву”, організована Експозиційним

центром “Наука” НАН України, де представники Відділень НАН України демонстрували найцікавіші результати  досліджень.

14 травня 2008 р. Будинок вчених НАН України. Виставка дитячих плакатів на тему “Північний і Південний полюси. Захист унікальних

природних заповідників. Клімат” та підведення підсумків шкільних наукових конференцій в рамках ІІІ Міжнародного Полярного року,

які були організовані Французьким культурним центром Відділу культури та співробітництва Посольства Франції в Україні.

15 травня 2008 р. Будинок вчених НАН України.  Презентація першої в Україні Міжнародної рентгенівської та гамма�обсерваторії
VIRGO, яку під керівництвом академіка НАН України Анатолія Загороднього проводили молоді вчені Інституту теоретичної фізики         ім.

М.М. Боголюбова НАН України, Головної астрономічної обсерваторії НАН України, Астрономічної обсерваторії Київського Націо�

нального університету ім. Тараса Шевченка.  

Упродовж Фестивалю у Будинку вчених НАН України двічі на день проводилось “парадокс�шоу”, організоване Харківським інтерактивним
науковим центром за сприяння Британської Ради в Україні (ініціатор і керівник проекту — Наталія Казачкова). 

Всеукраїнський Фестиваль науки — 2008
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