
З 23 по 25 квітня в Україні відбувся VІI Всеукраїнський фестиваль 

науки. Організатори фестивалю: Національна академія наук України; 

Міністерство освіти і науки України; Державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформатизації України; Національна академія медичних наук 

України; Національна академія педагогічних наук України; Національна 

академія аграрних наук України; Національна академія правових наук 

України; Національна академія мистецтв України; Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка; Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут»; Національний центр «Мала 

академія наук України». 

Метою проведення фестивалю науки в Україні є широке інформування 

суспільства про наукові досягнення і практичні розробки вітчизняних 

наукових установ і ВНЗ. У рамках фестивалю науки було передбачено 

проведення багатьох різноманітних за формою і змістом заходів, розрахованих 

на різні категорії учасників, – дні відкритих дверей в академічних установах і 

вищих навчальних закладах, виступи провідних вітчизняних й іноземних 

учених з популярними лекціями, виставки, екскурсії до лабораторій і музеїв, 

засідання круглих столів, презентації інноваційних розробок, демонстрації 

науково-популярних фільмів тощо. 

«Цей фестиваль – це фактично звіт науковців перед народом. Зараз 

багато-чого говорять про науку, про нашу академію, про те, що ми робимо не 

так багато, як потрібно. Звичайно, у нас є свої труднощі, але говорити про це 

не будемо. Краще покажемо на конкретних прикладах, чим займаються наші 

науковці», – сказав під час офіційного відкриття фестивалю віце-президент 

НАН України А. Наумовець. 

Загалом у рамках VІІ Всеукраїнського фестивалю науки було 

заплановано проведення понад 1000 заходів у Києві, обласних і районних 

центрах України. Фестиваль науки представив понад 500 науково-технічних 

розробок, 122 з яких уже готові для впровадження у виробництво. Упродовж 

фестивальних днів результати своїх нових фундаментальних і прикладних 

досліджень представили понад 60 наукових установ НАН України. 

Відвідувачі заходу мали також можливість послухати виступи провідних 

вітчизняних й іноземних учених з лекціями про останні досягнення науки в 

різних галузях. 

Довідка. Всеукраїнський фестиваль науки – це масштабний 

загальнодержавний проект із популяризації науки в суспільстві, засновником 

якого у 2007 р. стала Національна академія наук України. Одним з 

найважливіших, пріоритетних завдань НАН України є підготовка 

висококваліфікованих, творчо мислячих молодих фахівців, здатних 



забезпечити інноваційну спрямованість і сталий розвиток економіки країни, 

продовжити кращі традиції вітчизняної прикладної та фундаментальної 

науки. 

Фестивалі науки є ефективною, сучасною, інтерактивною формою 

спілкування науковців із громадськістю. Фестиваль науки – це свято, яке 

демонструє досягнення науки і техніки. 

Сучасна концепція фестивалю науки походить з Великої Британії. Успіх 

фестивалів науки там започаткував фестивальний рух у всьому світі. У 2001 р. 

з метою сприяння активізації діалогу між науковою спільнотою, засобами 

масової інформації та громадськістю була створена Європейська асоціація 

наукових заходів EUSCEA (European Science Events Association). Сьогодні її 

членами є понад 100 організацій із 36 країн світу. У 2008 р. НАН України 

стала членом цієї міжнародної організації. 

Врахувавши світовий досвід, український фестиваль посів гідне місце в 

сім’ї європейських та світових фестивалів науки. Участь у роботі фестивалю 

провідних вузів, науково-дослідних інститутів, державних наукових центрів і 

музеїв дає можливість не тільки продемонструвати нові досягнення та 

інтелектуальний потенціал учених і фахівців, а й продовжити творчу роботу з 

інтеграції наукової та освітньої діяльності (23 квітня у Києві відкрився VІI 

Всеукраїнський фестиваль науки // Освітній портал 

(http://www.osvita.org.ua/news/70621.html). – 2013. – 23.04; В Україні 

розпочався фестиваль науки // Голос України 

(http://golosukraine.com/publication/kultura/nauka/10601-v-ukrayini-

rozpochavsya-festival-nauki-foto). – 2013. – 23.04; Відкриття VII 

Всеукраїнського фестивалю науки та виставки спеціалізованого 

обладнання і технологій «Наука-виробництву» // Національна академія 

наук України (http://www.nas.gov.ua); Фестиваль науки 2013 // Український 

науковий клуб (http://nauka.in.ua/club/events/article_detail/8762). – 2013. – 

20.04). 

 


