
15 жовтня 2015 р. у Харківському будинку вчених голова Північно- 

Східного наукового центру НАН і МОН України, член Президії НАН 

України академік В. Семиноженко урочисто відкрив виставку наукової 

фотографії «Мистецтво науки», присвячену Всесвітньому дню науки в ім’я 

миру та розвитку, який відзначатиметься 10 листопада. Участь у 

презентації взяв також міський голова Харкова Г. Кернес.  

Співорганізаторами виставки виступили Північно-Східний науковий центр 

НАН і МОН України, Рада молодих учених та фахівців Науково- 

технологічного комплексу «Інститут монокристалів» (НТК «ІМК») НАН 

України, Рада молодих учених НАН України, громадська організація Unia 

Scientifica, науково-популяризаційний проект «Моя наука» та проект Scientific 

Fun. Слід зауважити, що така виставка відбувається в Харкові вперше.  

Понад 30 експонованих фотографій, привезених до Харкова з усіх куточків 

України та презентованих молодими вченими, було отримано за допомогою 

обладнання наукових установ НАН України – конфокальних, електронних, 

скандувальних тунельних, атомно-силових мікроскопів і потужних 

комп’ютерів. На світлинах зображено атоми й молекули, стовбурові клітини й 

клітини мозку, а також багато чого іншого з того, що людина не може побачити 

за допомогою звичайного зору. Відвідувачі виставки матимуть змогу 

ознайомитися із зображенням інсульту судин мозку, рідкими кристалами, які 

використовуються при створенні сучасної техніки (зокрема, моніторів, 

виготовлених на їхній основі), українським Т-подібним радіотелескопом другої 

модифікації, який є в Харківській області, й отриманим на ньому спектром 

радіовипромінювання Сонця. 

Як зазначив академік НАН України В. Семиноженко, концепція розвитку 

Харкова передбачає його перетворення на своєрідний український флагман 

науки, адже нині в цьому місті створюються всі умови для здійснення 

досліджень за багатьма напрямами. 

Під час урочистого відкриття виставки харківським ученим було вручено 

грамоти НАН України та місцевої влади – за популяризацію наукових знань 

(зокрема, за організацію та участь у харківських наукових пікніках).  

Ініціатори й організатори виставки сподіваються привернути увагу 

громадськості до практичної користі науки й зробити свій внесок у 

налагодження тісної взаємодії між ученими та громадянами – з метою 

поширення знань про вітчизняні й світові досягнення в різних галузях науки (У 

Харкові відкрилася виставка наукової фотографії «Мистецтво науки» // 

Національна академія наук України (http://g.ua/DArd). – 2015. – 21.10). 
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