
ІХ Всеукраїнський фестиваль науки та виставка-презентація 
наукових розробок установ академії, яка традиційно діяла в рамках 
фестивалю, привернули велику увагу з боку преси та широкої 
громадськості. Про свої враження від цьогорічного фестивалю, його головну 
мету та плани на майбутнє розповів в ефірі радіо «Голос Києва» перший віце-
президент НАН України академік А. Наумовець.  

Під час розмови академік А. Наумовець зазначив, що «головна мета 
проведення Фестивалю – показати суспільству, що робить українська наука, 
зокрема, Національна академія наук України, а також вчені галузевих 
академій наук та університетів».  

Як підкреслив перший віце-президент НАН України, особливу увагу 
академія приділяє залученню молоді до науки, саме тому до проведення 
фестивалю активно долучаються учні Малої академії наук України, ліцеїв та 
шкіл.  

Відповідаючи на питання ведучої про те, як пройшов захід, академік 
зазначив, що цьогорічний фестиваль вирізняється, перш за все, настроєм. Не 
зважаючи на всі труднощі, є підстави для оптимізму. І цей оптимізм, 
головним чином, дає участь молоді,  підкреслив А. Наумовець.  

Він також розповів про виставку-презентацію наукових розробок, де 
поряд із вченими академії, результати своїх досліджень представили молоді 
винахідники. Юнаки та дівчата захоплено розповідали про свої відкриття в 
різних галузях, зокрема енергоощадних, інформаційних технологій, 
будівництві тощо.  

Академічні установи представили на виставці-презентації науково-
технічні розробки, які вже впроваджені або можуть бути впроваджені у 
виробництво найближчим часом. Найбільшу зацікавленість серед 
відвідувачів традиційно викликали винаходи в галузі медицини та охорони 
здоров’я. Надзвичайну актуальність серед них мають лікарські засоби та 
медичні прилади, призначені для лікування та реабілітації бійців АТО. 
Інститути академії мають унікальні розробки, які можуть врятувати не одне 
життя. Це – кровоспинні препарати, антисептичні, бактерицидні пов’язки, 
протиопікові плівки, портативні системи для очищення крові у польових 
умовах, діагностичні прилади тощо.  

На виставці-презентації були також представлені наукові досягнення в 
галузях інформаційних технологій, машинобудування, житлово-
комунального господарства, енергетики, сільського господарства, оборонної 
промисловості тощо.  

Виставку-презентацію відвідали представники Департаменту 
промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної 



адміністрації. Директор департаменту М. Кузьменко зазначив, що міська 
влада вважає науку та промисловість помічниками у покращенні стану 
міського господарства. Для цього місто шукає механізми підтримки 
місцевого виробника та використання нових технологій і наукових розробок 
для потреб міста. І вже зроблено перші кроки в цьому напрямі, зокрема в 
жовтні 2014 р. було підписано договір про співробітництво з Національною 
академією наук України щодо впровадження 11 розробок, пріоритетних для 
вирішення проблемних питань столиці.  
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