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Цікаве і корисне. 5 років із проектом «Дні науки» 

Як виникла ідея проводити «Дні науки» в Україні? На кого вони 

розраховані і хто найчастіше їх відвідує? Які заходи організатори 

підготували для гостей цього разу (10–11 листопада 2018 р.)? Про це 

координатори проекту з кількох українських міст розповіли вітчизняним ЗМІ 

– Українському радіо «Культура» (програма «Модуль знань»), телеканалу 

«UA: Харків» (ранкова передача «Твій ранок») і Харківській хвилі 

Українського радіо (ток-шоу «Відкритий доступ»)  (Національна академія 

наук України). 
 

 
 

Гостями програми «Модуль знань» на Українському радіо «Культура» 

стали координатор київських заходів «Днів науки», молодший науковий 

співробітник відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту 

фізіології імені О. О. Богомольця НАН України С. Гончаров, координатор 

«Днів науки» в Одесі, лікар-інтерн Одеської обласної дитячої клінічної 

лікарні, лектор науково-популярного проекту «15х4» О. Петренко, 

координатор «Днів науки» в Івано-Франківську, директор Центру 

міжнародного співробітництва Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу кандидат технічних наук, доцент 

А. Воронич і координатор «Днів науки» у Харкові, студентка третього курсу 

Харківського національного медичного університету М. Омельченко. 

Ідею «Днів науки» його організатори – молоді вчені Національної 

академії наук України – запозичили з європейського досвіду проведення 

науково-популярних заходів, говорить С. Гончаров: «В усіх цивілізованих 

країнах учені вважають своїм обов’язком звітувати перед суспільством про 

те, чим займаються і, відповідно, на що витрачають гроші платників 

податків. Це по-перше. А по-друге, в такий спосіб вони популяризують свою 

діяльність і здійснюють щось на кшталт рекрутингу нових кадрів, тобто 

зацікавлюють наукою людей, які, можливо, захочуть у майбутньому 

присвятити себе їй. Бо, на жаль, науковий фах зазвичай не дуже популярний 

серед населення. На започаткування «Днів науки» нас наштовхнуло також те, 
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що саме 5 років тому в Україну прийшли «Наукові пікніки». Це – польський 

формат, що передбачає популяризацію здобутків науки у вигляді 

інтерактивних заходів, які відбуваються просто неба і зосереджуються на 

одній великій локації, наприклад у парку чи на майдані. Ми ж вирішили 

організувати заходи на кількох локаціях. Хоча вперше вони пройшли у стінах 

лиш однієї установи – Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН 

України. До речі, кількість відвідувачів нас тоді приємно здивувала. Ми не 

очікували, що їх буде так багато – для першого разу. З іншого боку, чимало 

киян досі не знають, де розташовується і чим займається наш інститут і хто 

такий академік Олександр Богомолець, на честь якого названо вулицю, 

академічну установу і Національний медичний університет у Києві. Нагадаю, 

що це – наш видатний учений, який заснував вітчизняну наукову школу 

патофізіології, а також геронтології та онкології. Він винайшов метод 

консервування крові, що врятував дуже багато життів під час Другої світової 

війни. Крім того, академік Олександр Богомолець очолював Національну 

академію наук України у 1930–1946 роках». 

За словами С. Гончарова, кількість відвідувачів «Днів науки» важко 

передбачити – це нерідко залежить від погодних умов. «Судячи з того, 

наскільки активно в соціальних мережах поширюється інформація про наші 

події, гостей має бути більше, ніж у всі попередні роки. Аудиторія «Днів 

науки» строката, проте її левову частку складають старшокласники, студенти 

і молодь у перші роки після закінчення університету. Якщо ж точніше, то, за 

нашим опитуванням, вікова група науково-популярних заходів – це 

переважно люди від 12-14 до 35-40 років. Великий сегмент – молодь, яка 

приводить на «Дні науки» своїх дітей. Хоча діти – це здебільшого привід, 

насправді ж дорослі цікавляться тим, що ми розповідаємо і показуємо, 

нітрохи не менше. Серед постійних шанувальників наших подій є, звичайно, і 

люди похилого віку. Є й такі відвідувачі, які бували у нас дітьми, а тепер уже 

самі допомагають, волонтерять». 

Відповідаючи на запитання ведучої про те, як формується перелік 

учасників «Днів науки», С. Гончаров зазначив, що щороку організатори 

пропонують усім охочим заповнити онлайн-анкету і долучитися до команди 

проекту. Передбачено можливість як колективної (для всієї наукової 

установи, закладу вищої освіти, музею тощо), так і індивідуальної (для 

окремих дослідників) участі у заходах. До остаточного переліку учасників 

потрапляють лише ті заявники, кандидатури яких схвалить експертна група 

«Днів науки»: декому відмовляють одразу, декого просять допрацювати 

пропоновану програму. «Цієї осені у Києві ми, однак, застосували інший 

підхід: оскільки проект відзначає 5-річний ювілей, ми вирішили самі 

звернутися до найкращих лекторів і демонстраторів із проханням виступити 

на наших заходах. Ми намагались обрати всі найкращі й найцікавіші теми», – 

зауважує науковець. 

Усі заходи «Днів науки» безкоштовні, а вхід на всі локації – вільний, за 

винятком кількох екскурсій, кількість відвідувачів яких є обмеженою. Тому 

для цих подій було запроваджено онлайн-реєстрацію.  



<…> Програма київських заходів «Днів науки»:  

https://dni-nauky.in.ua/programmes/Programme_2018_Kyiv.pdf 

Програму одеських заходів «Днів науки» шукайте за посиланням:  

https://dni-nauky.in.ua/programmes/Programme_2018_Odesa.pdf 

Facebook-сторінка: 

https://www.facebook.com/events/250061042310646/ 

Програма івано-франківських заходів «Днів науки»: 

https://dni-nauky.in.ua/programmes/Programme_2018_Frankivsk.pdf 

Facebook-сторінка: 

https://www.facebook.com/events/1141620445990406/ 

Програма харківських заходів «Днів науки»: 

https://dni-nauky.in.ua/programmes/Programme_2018_Kharkiv.pdf 

Facebook-сторінка: 

https://www.facebook.com/events/743228369369692/ 

Програма житомирських заходів «Днів науки»: 

https://dni-nauky.in.ua/programmes/Programme_2018_Zhytomyr.pdf 

Facebook-сторінка: 

https://www.facebook.com/events/169476090666352/ 

Програма львівських заходів «Днів науки»: 

https://dni-nauky.in.ua/programmes/Programme_2018_Lviv.pdf 

Facebook-сторінка: 

https://www.facebook.com/events/1860112187377695/ 

ЗАГАЛЬНИЙ ПРЕС-АНОНС: 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=4343 

Посилання на інтерв’ю: 

Українському радіо «Культура» 

Телеканалу «UA: Харків» 

Харківській хвилі Українського радіо 
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