
Н
аціональна академія наук

України у 2007 році стала

засновником нової для Ук�

раїни традиції проведення щорічних

всеукраїнських фестивалів науки, які в

Україні проводять вже третій рік по�

спіль. Фестивалі науки відчиняють

двері дослідницьких лабораторій для

самої широкої аудиторії, даючи їй

можливість отримати уявлення про

досягнення і можливості науки. Ос�

новна мета такого масштабного нау�

кового свята — пропаганда науки у

суспільстві. Необхідна передумова

створення сильної держави — її

потужний науково�технологічний та

інноваційний потенціал. Налагоджен�

ня ефективної взаємодії між наукою,

суспільством і бізнесом сьогодні дуже

важливе для нашої держави. Фести�

валі науки є ефективною, сучасною,

інтерактивною формою спілкування

науковців із широкою громадськістю.

Формат фестивалю створює унікальні

можливості для популяризації науки у

суспільстві, залучення молоді до

науки, сприяє підвищенню престижу

науки у суспільстві.

У країнах Європи проведення фес�

тивалів науки набуло найбільшого по�

ширення в останні десять років. 

У 2001 році з метою сприяння ак�

тивізації діалогу між науковою спіль�

нотою, засобами масової інформації

та громадськістю була створена Євро�

пейська асоціація організаторів нау�
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кових заходів (EUSCEA — European Science Events Asso�

ciation). Сьогодні членами EUSCEA є 73 організації з 33

країн світу. Щорічно в Європі проводиться близько 60

фестивалів науки. За підтримки Єврокомісії вони про�

водяться в європейських країнах у різний час один за

одним. Таким чином виникає так звана “карусель фес�

тивалів науки”, яка охоплює більшість країни Європи.

У 2006 році EUSCEA вперше організовала Європейський

фестиваль науки, який отримав назву WONDERS�2006

(Welcome of Observations, News and Demonstrations of

European Research and Science — Ласкаво просимо в світ

спостережень, відкриттів і демонстрацій європейських

досліджень і науки). Організаторами і координаторами

Європейського фестивалю стали EUSCEA, ECSITE

(European network for science centres and museums �

Європейська мережа наукових центрів і музеїв) та EUSJSA

(European Union of Science Journalists' Associations —

Європейське об'єднання асоціацій наукових журналістів).

У проведенні фестивалю взяли участь понад 20 євро�

пейських наукових організацій. Загалом в рамках цього

проекту упродовж 2006 року в Європі проведено 31 захід з

популяризації науки. В другому Європейському фестивалі

науки, який відбувся у 2007 році, взяли участь понад 30

наукових організацій з 25 країн Європи.

За ініціативою Національної академії наук України у

2007 році було проведено перший всеукраїнський фес�

тиваль науки, в організації якого взяла також активну

участь Британська Рада в Україні. Фестиваль науки у 2008

році було присвячено 90�річчю НАН України.

14 � 16 травня 2009 року відбувся третій Всеукраїнський

фестиваль науки. В цьому році він проводився на ви�

конання Указу Президента України від 16 травня 2008 р.

“Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку нау�

кової сфери”. В організації та проведенні Фестивалю науки

разом з НАН України взяли участь Міністерство освіти і

науки України, Академія медичних наук України, Укра�

їнська академія аграрних наук, Академія правових наук

України, Академія педагогічних наук України, Академія

мистецтв України, Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, Національний технічний універ�

ситет України “КПІ”, а також Представництво Британ�

ської Ради в Україні, Французький культурний центр

Відділу культури та співробітництва Посольства Франції в

Україні, Німецька служба академічних обмінів (DAAD).

Урочисте відкриття Фестивалю науки відбулося 14 трав�

ня у Великому конференц�залі НАН України. З вітальною

промовою до учасників Фестивалю звернувся президент

НАН України, академік НАН України Б.Є. Патон. Він від�

значив зростання ролі вчених у вирішенні найгостріших

економічних, екологічних, соціальних проблем сьогоден�

ня, а також необхідності побудови тісних взаємин між на�

укою і суспільством, формування наукового світогляду

громадян. 

На урочистій церемонії відкриття з вітаннями

виступили також представники органів влади України:

заступник Глави Секретаріату Президента України Юрій

Богуцький, голова Комітету з питань науки і освіти Вер�

ховної Ради України Володимир Полохало, заступник мі�

ністра освіти і науки України Максим Стріха. Перший

заступник начальника Управління гуманітарної політики

Секретаріату Кабінету Міністрів України Андрій Гуржій

зачитав привітання Прем'єр�міністра України Ю.В.Тимо�

шенко, в якому наголошено на провідній ролі науки в інно�

ваційному розвитку вітчизняної економіки, підвищенні

якості життя людей. До учасників Фестивалю звернулася

також Маргарет Джек, керівник представництва Британ�

ської Ради в Україні.

Далі з науково�популярними доповідями виступили

почесний гість Фестивалю лауреат Нобелівської премії,

іноземний член НАН України Жан�Марі Лен (“Від речо�

вини до життя: Хімія? Хімія!”), академік НАН України

С.В. Комісаренко (“Чарльз Дарвін і життя на Землі”) і ака�

демік НАН України І.М. Дзюба (“Гуманітарні виміри на�

укового поступу (історичний аспект)”).

Після урочистого відкриття Фестивалю відбулась прес�

конференція організаторів Фестивалю, на якій члени

оргкомітету відповіли на запитання журналістів. Усього на

відкриття Фестивалю прибули представники 28 засобів

масової інформації. Загалом у проведенні Фестивалю взяли

участь 227 наукових установ з 44 міст України, було ор�

ганізовано 903 заходи.

Проведення трьох Всеукраїнських фестивалів науки

продемонструвало великий інтерес громадськості до таких

форумів та зацікавило наукові організації в такій формі

спілкування з громадськістю. З кожним роком кількість

учасників і гостей Фестивалю зростає. Це об'єктивно свід�

чить про зростання інтересу до науки в українському

суспільстві.
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