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Києвом пройшла хода на захист науки 

14 квітня 2018 р. в Києві у рамках глобальної ініціативи March for Science 

відбувся український Марш за науку (Національна академія наук України). 

Марш було організовано для привернення уваги суспільства та влади до 

здобутків і проблем української наукової сфери. 

Участь у заході взяли вчені з провідних вітчизняних академічних наукових 

установ і вищих навчальних закладів, популяризатори науки, а загалом – усі, 

хто цікавиться наукою та не байдужий до її долі в нашій країні. З гаслами 

«Наука – це цікаво», «Наука – це майбутнє», «Go Science!» тощо вони пройшли 

маршрутом від Парку імені Тараса Шевченка до Лядських воріт на Майдані 

Незалежності. 
 

 
 

В пункті призначення діяла сцена, на якій науковці та представники 

науково-популярних ініціатив мали нагоду виступити з розповіддю про справу, 

якою займаються. 

По закінченні ходи охочі могли долучитися до тематичного нетворкінгу – 

вужчим колом поспілкуватися щодо проблем, котрі спонукали їх вийти на цей 

марш. 

Нагадаємо, київський Марш за науку відбувся в межах однойменнної 

міжнародної ініціативи, що бере початок зі США. Цього ж дня в багатьох 

країнах світу тривало понад 230 аналогічних заходів. 

Докладніше про цілі маршу читайте в одному з наших попередніх 

матеріалів: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageI

D=3927. 

Додатково про подію дізнавайтеся з повідомлень вітчизняних ЗМІ: 

https://www.unian.ua/science/10081310-vcheni-ye-groshey-nemaye-kijiv-

priyednavsya-do-vsesvitnogo-marshu-za-nauku-foto-video.html (інформаційна 

агенція «УНІАН») 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2441927-kievom-prohodit-kostumovanij-

mars-za-nauku.html (інформаційна агенція «Укрінформ») 

https://ukranews.com/ua/news/558069-u-kyyevi-marshem-pryvertaly-uvagu-do-

nauky-i-neobkhidnosti-doslidzhen-dlya-lyudstva (інформаційна агенція 

«Українські новини») 

https://golos.ua/album/show/7048 (інформаційна агенція «Голос UA») 

http://www.1tv.com.ua/news/101622 (https://youtu.be/DEsdzeQ_-O0) 

(телеканал «UA:Перший») 

https://youtu.be/GKWjNJ2kKBM (телеканал «1+1») 

https://youtu.be/wTuRjW1-wGU (телеканал «UA|TV» (Іномовлення 

України)) 

https://youtu.be/Ml8RlHcdWOA (телеканал «24») 

https://youtu.be/h7HY0almoKs (телеканал «112. Україна») 

https://hromadske.ua/posts/u-kyievi-sotni-liudei-zibralysia-na-marsh-za-

nauku («Громадське телебачення») 

https://hromadskeradio.org/news/2018/04/14/march-for-science-ukraine-do-

yakyh-problem-hotily-pryvernuty-uvagu-molodi-naukovci («Громадське радіо») 

http://radio.kiev.fm/news/vcheni-proyshlisya-centrom-stolici-i-vimagali-nauku-

bez-pereshkod-65535 (Радіо «Київ») 

https://youtu.be/ciFQUlWUs5c («Інтелект ТБ») 

https://youtu.be/VafoFBEDO0I (Цензор. НЕТ – Censor Online; хода) 

https://youtu.be/QcxDyYpgKhg (Цензор. НЕТ – Censor Online; виступи на 

Майдані Незалежності) 

Більше світлин із київського Маршу за науку шукайте в альбомі на 

Facebook-сторінці 

Академії:https://www.facebook.com/NASofUkraine/posts/1848004172165704. 
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