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Харківське святкування Всесвітнього дня науки за мир і розвиток 

 

10–12 листопада 2016 р. у Харкові відбулося святкування Всесвітнього дня 

науки за мир і розвиток, гасло якого: «Наука – це цікаво». Співорганізаторами 

науково-популяризаційних заходів у межах цього свята виступили Харківська 

міська рада, Північно-східний науковий центр НАН України та МОН України, 

ради молодих вчених і фахівців академічних наукових установ і вищих 

навчальних закладів міста  (Національна академія наук України). 

Нагадаємо, що Всесвітній день науки за мир і розвиток, заснований 

ЮНЕСКО у 2001 р., відзначається в усьому світі щорічно 10 листопада. Цей 

день дає змогу продемонструвати зростання значення науки та її досягнень для 

повсякденного життя, забезпечити всім охочим отримання інформації про нові 

тенденції розвитку науки, одночасно підкреслюючи роль учених у житті 

суспільства. 

У ці святкові дні для харків’ян і гостей міста свої двері відчинили 

Навчальний центр «Ландау-Центр» і Музей природи Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна, Музей анатомії Харківського 

національного медичного університету, лабораторії Науково-технологічного 

комплексу (НТК) «Інститут монокристалів» («ІМК») НАН України, 

Національного наукового центру «Інститут метрології», Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України, Фізико-технічного інституту 

низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, а також лекторій «15х4» – з 

новою програмою лекцій з актуальних питань науки й техніки. У НТК «ІМК» 

НАН України відбулася наукова шоу-програма та захопливий інтерактив від 

Харківського літературного музею. 

За підрахунками організаторів, заходи відвідало кілька тисяч осіб. Зокрема, 

тільки в Музеї анатомії Харківського національного медичного університету 

побували учні 13 шкіл міста, група школярів з Маріуполя та кількасот охочих, 

які зареєструвалися через соціальні мережі. Понад 300 слухачів відвідали 

лекторій «15х4». 

Крім того, у Харкові вперше відбувся науковий квест (командне 

інтелектуальне змагання з послідовним виконанням заздалегідь підготовлених 

завдань із різних галузей знань) «Пошуки скарбів науки», у якому взяли участь 

команди молодих учених і студентів Харківського національного медичного 

університету, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 

Національного фармацевтичного університету, Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», НТК «ІМК» НАН України, 

Харківського національного університету внутрішніх справ, Харківської 

медичної академії післядипломної освіти, Харківського національного 
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університету міського господарства ім. О. М. Бекетова та Молодіжної ради при 

Харківському міському голові. 

Завершилося наукове свято концертом студентів Харківського 

національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського «Музика – 

науці». 

Організатори святкувань упевнені, що такий високий запит харків’ян на 

розширення свого кругозору та знайомство з новими науковими відкриттями не 

лише вселяє оптимізм щодо збереження іміджу міста як одного з найбільших 

інтелектуальних центрів нашої держави, а й змушує замислитися про нові 

форми популяризації науки. 

 


