
Програма 

Київ, 8-9 листопада 2014 року 

8 листопада (субота) 

Червоний корпус КНУ ім. Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 58) 

Екскурсії розпочнуться об 11:00, 12:00, 13:00, 14:00. 

Відвідавши комплексну екскурсію коридорами Київського університету Ви зможете дізнатися 

про історію заснування університету і його розбудову у середині 19 століття, ознайомитись з 

унікальною будівлею відомого архітектора В. Беретті.  

Зоологічний музей Київського університету. Найстаріший музей, розташований в корпусі з 1842 

року. В його експозиції виставлено для огляду понад 5 500 видів тварин з усіх куточків земної кулі. 

Поряд із широко розповсюдженими представниками майже всіх основних груп тваринного світу 

демонструються рідкісні види та види, винищені людиною протягом останніх 200 років. Серед 

експонатів слід відзначити унікальні колекції ссавців, денних метеликів і тропічних жуків, 

райських птахів, колібрі, папуг тощо. Окрасою Музею є збірка картин і малюнків відомого 

художника-анімаліста Г.Н. Глікмана. 

Археологічний музей Київського університету. Один з наймолодших музеїв університету. В 

експозиції представлено знахідки, що відображають побут стародавнього населення України від 

найдавніших часів і до середньовіччя, з матеріалів, які були добуті в ході археологічних 

досліджень у різних регіонах України. Експонатами музею є автентичні археологічні предмети 

різних епох і народів: знаряддя праці, елементи озброєння, посуд, прикраси тощо. 

Музей історії Київського університету. Започаткований 1966 року і розташований у приміщенні 

колишнього університетського костелу. Раритетні предмети та матеріали в експозиції не 

представлені в жодному іншому музеї Києва. Тут можна побачити годинник з приймальні 

першого ректора М.О. Максимовича, як виглядала форма студента у 19 столітті, лабораторне 

приладдя, меморіальні кабінети всесвітньо відомих учених: хіміка С.М. Реформатського та біолога 

С.Г. Навашина. До 200-літнього ювілею вшанування Тараса Шевченка у музеї відкрито тимчасову 

виставку унікальних робіт заслуженого художника України Н. Нікіфорової «Шевченкіана надії». 

 

Геологічний музей КНУ ім. Тараса Шевченка (вул. Васильківська, 90) 

Екскурсії розпочнуться об 11:30, 12:30, 13:30. 

Три зали музею розповідають про геологічну будову нашої планети, про вимерлі мільйони років 

тому організми, що застигли у каменях, та про мінерали, які можна знайти у гірських породах. 

Національний музей медицини (вул. Б. Хмельницького, 37) 

Екскурсії лише для попередньо зареєстрованих. Реєстрацію закрито. Початок о 15:00, 15:30.  

В музеї представлено розвиток медицини в Україні з стародавніх часів до наших днів. Крім 

стендової експозиції в музеї створено оригінальні інтер’єри з портретними фігурами відомих 

вчених і лікарів та діорами, присвячені найбільш визначним подіям в українській медицині. В 

експозиції музею широко представлені й твори українського образотворчого мистецтва, 

пов’язані з медичною тематикою. Національний музей медицини України є одним з найбільших 

медичних музеїв не лише в Україні, а й у Європі. 



Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка, кафедра фольклористики (бул. Т. Шевченка, 

14) 

Майстер-класи лише для попередньо зареєстрованих (на наших сторінках у соцмережах). 

Початок о 15:00 та 16:00. 

 Виготовлення традиційної ляльки-витинанки (для дітей та дорослих) (проводить Тетяна 

Федорова, Заслужений майстер народної творчості України, Лауреат премії Данила 

Щербаківського та премії в галузі народного мистецтва імені Петра Верни)  

 Виготовлення ритуального різдвяного печива "Миколайчики" та "Панянки" (для дітей) 

(проводить Коломицева Марія, Центр фольклору та етнографії Інституту філології КНУ)  

 

Лекція з елементами демонстрації: 

15:00 Олена Івановська «Український фольклор: від давнини до сьогодення» (за участю 

фольклорного гурту Центру фольклору та етнографії, художній керівник – Барамба Ірина) 

Лекційний матеріал розрахований на питомих носіїв фольклорної пам’яті, проте неофітів 

щодо посвячення в таємниці семіосфери традиційних смислів, збережених фольклором. 

Головною метою лекції є: провести вас лабіринтами архаїчних сакральних текстів, 

здійснити спробу дешифрування протознань, спростувати стереотип про фольклор як 

розвагу простаків, переконати в тім, що фольклор - це живе комунікативне явище і 

головний засіб національної самоідентифікації. Позиції про календарно-обрядовий та 

родинно-обрядовий фольклор, а також пісню-псальму, колискову тощо будуть 

супроводити відтворені зразки конкретної регіональної традиції. 

 

Астрономічна обсерваторія КНУ ім. Тараса Шевченка (вул. Обсерваторна, 3) 

Лекція:  

17:30 Сергій Шарапов «Графен: історія та сьогодення» 

Створений десять років тому графен є двовимірним кристалом, що складається з одного 

шару атомів вуглецю, розміщених у вершинах ґратки у формі бджолиних стільників. 

Головним виявилось навіть не стільки саме відкриття нового матеріалу, а те, що графен 

має цілий ряд виняткових властивостей, які роблять його надзвичайно цікавим як для 

подальших фундаментальних досліджень, так і для майбутніх прикладних застосувань. 

Ця лекція присвячена історії та авторам відкриття графену, його властивостям та 

нещодавно створеним «родичам». 

18:00 Оглядова екскурсія найстарішою обсерваторією Києва. За ясного неба – спостереження 

зірок. Екскурсія лише для попередньо зареєстрованих. Реєстрацію закрито. 

Головна астрономічна обсерваторія НАН України (вул. Академіка Заболотного, 27) 

Екскурсія лише для попередньо зареєстрованих. Реєстрацію закрито. Початок о 17:00. 

 Екскурсія до музею історії Головної астрономічної обсерваторії НАН України. Розповідь про її 

історію та про астрономічні дослідження загалом. Відповіді на всі «астрономічні» запитання 

відвідувачів. 

 Відвідини демонстраційного телескопа, де за ясного неба відбудуться спостереження. У цей 

день приблизно о 17:00 ще можна бачити на заході Марс, а пізніше (близько 20:00) буде видно 

майже повний Місяць. 



  

Програма 

Київ, 8-9 листопада 2014 року 

9 листопада (неділя) 

Інститут математики НАН України (вул. Терещенківська, 3) 

Демонстрації (з 11:00 до 16:00)  

за участі Інституту фізики напівпровідників ім. В .Є. Лашкарьова НАН України. 

 Математичні ігри, головоломки та картинки для дітей. 

 Зміни заломлення світла у рідині при зміні її температури. 

 Як виміряти кислотність? рН-метрія 

 Елемент Пельтьє і швидкість реакції ока 

 Цікаві досліди з хімії 

 

Лекції: 

12:00 Анатолій Самойленко «Задача на мільйон: гіпотеза Рімана» 

Лекція буде цікавою всім студентам, що мають базові знання математичного аналізу. 

13:00 Юрій Дрозд «Давньогрецька задача про трисекцію кута»  

Ви дізнаєтесь про зв’язок між кубічними рівняннями, геометрією конічних перерізів та 

методом «вставок», розробленим математиками Стародавньої Греції. Отримаєте 

відповідь на питання про те, чому старовинну задачу про поділ кута на три рівні частини 

не можна розв'язати за допомогою циркуля та лінійки. Ознайомитесь з методом її 

розв'язання за допомогою вставок або конічних перерізів. Ця лекція не вимагає 

спеціальних знань, тому її можуть відвідати школярі, починаючи з 8-класників.  

14:00 Сергій Максименко «Ейлерова характеристика та топологія зачісок»  

З кожним геометричним тілом можна пов'язати ціле число, яке називається Ейлеровою 

характеристикою цього тіла. Воно в певному сенсі усереднює такі геометричні 

характеристики, як кількість зв'язних компонент (шматків), з яких складається тіло, 

кількість "незалежних" замкнутих кривих в цьому тілі та кількість "порожнин", які тіло 

обмежує. Ця величина також не залежить від "форми" тіла. В розмові про Ейлерову 

характеристику ми – несподівано! – виявимо певні закономірності в структурі зачісок. 

15:00 Олександр Рибак «Математика жонглювання»  

Ті, хто завітає на цю лекцію, дізнаються про зв'язок математики та жонглювання. Буде 

означено поняття сайд-свопа: спеціальної послідовності, яка показує відносну тривалість 

польоту кожного предмета після його підкидання. За допомогою згаданих 

послідовностей можна будувати різноманітні жонглерські елементи. Також сайд-свопи 

можуть бути корисними в процесі опанування жонглерських комбінацій, тому що даний 

математичний об'єкт дозволяє розділяти послідовність кидків на складові частини. 

Протягом лекції будуть показані різні способи жонглювання. Також згадуватимуться 

математичні задачі, пов'язані з моделюванням дій жонглера. Лекція буде цікава 

любителям математики, а також тим, хто прагне навчитися жонглювати чи покращити 

свої жонглерські навички. 

 



Програма 

Київ, 8-9 листопада 2014 року 

9 листопада (неділя) 

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (вул. Академіка Заболотного, 150) 

Демонстрації (з 11:00 до 17:00) за участі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, 

Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України, Інституту мікробіології і вірусології  

ім. Д.К. Заболотного НАН України. 

Життя під мікроскопом: фіксовані препарати крові людини, клітинних ліній людини, миші та 

щура; бактерії та мікрогриби; приготування та фіксація власного препарату букального епітелію. 

Знайомтеся: ГМО (генетично модифіковані організми): мишки та арабідопсис. 

Дивовижна хімія та біохімія: різнокольорові реакції, хроматографія та вирощування кристалів; 

реакція «срібного дзеркала», забарвлення полум'я йонами різних металів та «виверження 

вулкану» на столі. 

Мікросвіт: чому потрібно мити руки з милом? хто живе у йогуртах та кефірах, які ми п'ємо? як 

виглядає світ бактерій під мікроскопом? 

Комп'ютерні «іграшки», в які грають біологи – моделювання структури білків. 

«Її величність – ДНК»: виділення ДНК «у домашніх умовах»; як синтезувати ДНК? (Полімеразна 

Ланцюгова Реакція). 

 

Лекції: 

13:00 Дмитро Герасимчук «Від великого до малого, або клонуємо динозавра?» 

Чому вимерли динозаври і як їх воскресити? Чи зможе величезний мамонт сховатися на 

дні скляної пробірки? Як з однієї молекули отримати цілий зоопарк, поля врожаю та 

кілька аптечних магазинів? Відповіді на ці та інші питання заплетені між нитками ДНК – 

головної молекули у клітині, яка знає все. І може розповісти, якщо ми зрозуміємо її мову. 

Як вчені дізнаються про минуле і створюють майбутнє, маючи лише ДНК у пробірці? Як 

повернути вимерлих тварин? У кого вже є армія клонів та чи варто боятися її атаки? 

Невже ГМО такі страшні, як їх малюють? Завітайте – дізнаєтесь. 

 

13:30 Надія Малишок «Сучасні методи діагностики в медицині» 

Чи варто використовувати здобутки сучасної клінічної діагностики і наскільки 

достовірними є результати Ваших аналізів? Як можна передбачити розвиток 

небезпечних хвороб, приклавши мінімум зусиль? Чому не потрібно боятись, що Ваше 

замовлення сплутають із замовленням іншого клієнта лабораторії? І для чого при 

діагностиці одного захворювання іноді потрібно здавати багато різних аналізів?  

 

15:00 Віктор Наврулін «Історія одного білка» 

Лекцію буде присвячено чи не найбільш вивченому на сьогодні білку - гемоглобіну. Й 

справді, всі ми дихаємо киснем. Проте, за цими простими словами приховано складний та 

витончений механізм транспорту кисню в нашому організмі. А все тому, що на 60% 

людське тіло складається з води, у якій кисень дуже погано розчиняється. Яким же 

чином еволюція вирішила проблему забезпечення клітин організму людини киснем? 

Слухачам лекції буде запропоновано ненадовго перевтілитися у молекулярних 

конструкторів та разом створити молекулу гемоглобіну і вирішити цей парадокс. 



Програма 

Київ, 8-9 листопада 2014 року 

9 листопада (неділя) 

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України (вул. Богомольця, 4) 

 

Демонстрації (з 11:00 до 17:00) та лекції  за участі Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН 

України, Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, Інституту ботаніки  

ім. М.Ф. Холодного НАН України, кафедри біотехнології Національного авіаційного університету 

України, Інституту космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства 

України. 

 

Ізольоване серце: демонстрація зміни частоти скорочення серця щура. 

Тонкі зрізи мозку: учасники зможуть власноруч приготувати тонкі зрізи мозку щура, 

роздивитися структури мозку під мікроскопом. 

Флуоресцентна мікроскопія: глядачі матимуть змогу побачити під мікроскопом клітини серця і 

мозку, помічені різнокольоровими білками. 

Цікаві біотехнології: виділення ДНК з бактерій, ідентифікація грибів під мікроскопом, «каштанова 

хвороба» і боротьба з нею. 

ГМО – це не страшно: знайомство і спілкування із милою мишкою із геном зеленого білка медузи. 

Перевір власну чутливість! Дослідження чутливості шкіри до температури і болю. 

Лісові гриби з лабораторії: демонстрація вирощених у чашках Петрі грибів. 

Як працює пір'я птахів? Тонка будова пір'їнки під мікроскопом. 

Намет-планетарій із зображенням зоряного неба і виготовлення моделей космічних кораблів. 

 

Лекції: 

12:00 Юлія Куцоконь «Риби-вселенці України» 

Рибоводи, акваріумісти, моряки – саме ці люди причетні до появи у наших водоймах 

екзотичних видів риб. Чому одні риби одразу гинуть в нових умовах, або нездатні 

самостійно відтворюватись, а інші успішно акліматизувались і поширюються? 

Товстолобики, гупі, ротань-головешка та інші – ця розмова про них.  

 

13:30 Олена Годлевська «Що зараз роблять кажани?» 

Курс виживання від авторів активного польоту серед ссавців. Як діяти, коли нічого їсти? 

Де бути, коли холодно? Як правильно спати? Як пережити зиму? Що загрожує? Як 

схуднути і не вмерти? Як і коли прокидатися? 

 

15:00 Володимир Кравчук «Естетика магнетизму на наномасштабі» 

Магнітні вихори в наномагнетиках, вихор-антивихрові кристали в магнітних плівках та 

контроль над ними за допомогою спін-поляризованого струму. Доменні стінки на 

нанотрубках та мікроскопічних стрічках Мебіуса. Заглянути у світ магнітних явищ на 

субмікрометрових масштабах та дізнатись як фундаментальні дослідження поєднуються 

із прикладними застосуваннями у сфері зберігання інформації Ви зможете на цій лекції. 

 

 



Програма 

Київ, 8-9 листопада 2014 року 

9 листопада (неділя) 

Астрономічна обсерваторія КНУ ім. Тараса Шевченка (вул. Обсерваторна, 3) 

 

Лекції за участі Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України та 

Інституту фізики НАН України. 

 

16:30 Максим Стріха «Сто років напівпровідникам: український внесок» 

Скільки років науці про напівпровідники? З окремими напівпровідниками (наприклад, з 

кремнієм) люди мали справу з давніх-давен – щоправда, не в їхній «електричній іпостасі». 

Починаючи з ХVIII століття, учені активно вивчали електричні властивості різних 

матеріалів, які ми сьогодні називаємо напівпровідниковими. Але де та межа, яка 

відокремлює розрізнені емпіричні спостереження від напівпровідникової науки з 

власним чітко окресленим предметом дослідження? Коли фізики почали чітко 

виокремлювати напівпровідники як окремий клас матеріалів? Відповідь на це запитання 

спробуємо дати протягом лекції на основі огляду експериментальних фактів та 

теоретичних гіпотез, які накопичувалися упродовж тривалого часу й на початку ХХ 

століття привели до появи нової галузі знань – науки про напівпровідники. 

 

17:30 Олександр Марченко «Що можна побачити на масштабах однієї мільйонної товщини 

леза бритви?» 

Ви матимете можливість ознайомитись з історією розвитку та фізичними основами 

методів мікроскопії – від оптичного мікроскопа до сучасних зондових методів, які 

дозволяють отримувати зображення окремих атомів і молекул в прямому просторі. 

Найновіші результати досліджень процесів самоорганізації молекул на атомно гладких 

поверхнях та фазових перетворень в моношарових плівках, а також приклади маніпуляції 

окремими атомами і молекулами – про все це Ви дізнаєтесь на цій лекції. 

 

18:30 Оглядова екскурсія найстарішою обсерваторією Києва. За наявності ясного неба – 

спостереження зірок. Екскурсія лише для попередньо зареєстрованих. Реєстрацію закрито. 



Володимирська, 58

Зоологічний муЗей  
Київського університету 
В експозиції музею понад  
5 500 видів тварин: унікаль-
ні колекції ссавців, денних 
метеликів і тропічних жуків, 
райських птахів, колібрі та 
папуг.

Археологічний  
муЗей  
Київського університету
Автентичні археологічні 
предмети різних епох і наро-
дів: знаряддя праці, елементи 
озброєння, посуд, прикраси 
тощо.

екскурсія  
до муЗею історії голоВної Астрономічної 
обсерВАторії нАн україни. 
Відвідування демонстраційного телескопа, де за ясного неба 
о 17.00 ще можна бачити на заході марс, а пізніше (близько 
20.00) буде видно майже повний місяць.

ГеолоГічний музей  
вул. Васильківська, 90

національний музей медицини 
вул. б. хмельницького, 37
Екскурсії розпочнуться  
об 15:00, 15:30. Кількість місць обмежена!

  національний музей медицини україни є одним  
з найбільших у Європі. 
 розвиток медицини в україні з стародавніх часів до наших 

днів, оригінальні інтер’єри з портретними фігурами відомих 
вчених і лікарів, та діорами, присвячені найбільш визначним 
подіям в українській медицині.  

ГолоВна астрономічна 
обсерВаторія нан україни  
вул. Академіка Заболотного, 27
17-00 – 20-00

Комплексна екскурсія коридорами  

киїВськоГо уніВерситету  
«музеї кну», черВоний корпус кну  
вул. Володимирська, 58 
Екскурсії розпочнуться  
об 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

1

ВідВідуВання безкоштоВневу
л.

 Ва
си

ль
ків

сь
ка

, 9
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вул. Михайла Ломоносова

Екскурсії розпочнуться  
об 11:30, 12:30, 13:30

три зали музею розповідають про геологічну 
будову нашої планети, про застиглі у камені 
вимерлі організми минулих мільйонів років, про 
мінерали і камені, які можна знайти у гірських 
породах.

time 
11:00  
12:00  
13:00  
14:00

3time 
15:00  
15:30 

4 time 17:30

ВасилькіВська, 902 time 
11:30  
12:30  
13:30

б. 
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о, 

37

бул. т. шеВченка, 14

2

астрономічна обсерВаторія кну 
вул. обсерваторна, 3
лекція:
 
17:30  сергій Шарапов «графен: матеріал, який змінить світ» 
18:00 оглядова екскурсія найстарішою обсерваторією Києва. 

За наявності ясного неба спостереження зірок.

5

41 інститут філолоГії кну,  
кафедра фольклористики  
(бул. т. Шевченка, 14)
15-00-17-00
майстер-клас для дітей «Виготовлення ритуального різдвяного 
печива «миколайчики» та «Панянки». Попередня реєстрація.
Лекція з елементами демонстрації  
15:00  олена івановська «український фольклор: від давнини 

до сьогодення»

муЗей історії  Київського університету.
Як виглядала форма студента у 19 столітті, лабораторне прилад-
дя, меморіальні кабінети всесвітньо відомих учених: хіміка  
с.м. реформатського та біолога с.г. навашина.

6

5
time 15:00-17:00

3

Вул. обсерВато
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3

6
Вул. академіка заболотноГо, 150

time 
17:00 
20:00

dni-nauky.in.ua
8 листопада

організатори Партнери

ради молодих 
вчених нАн 

україни



лекції:

12:00  Анатолій самойленко  
«Задача на мільйон: гіпотеза рімана» (для студентів)

13:00  юрій Дрозд  
«Давньогрецька задача про трисекцію кута» (школярі, 
починаючи з 8-класників)

14:00  сергій максименко  
«ейлерова характеристика та топологія зачісок» 
(школярі старших класів, студенти)

15:00  олександр рибак  
«математика жонглювання» (школярі старших класів, 
студенти, дійсно буде показуватись жонглювання)

інститут фізіолоГії ім.  
о. о. боГомольця нан україни  
(вул. богомольця, 4)
Демонстрації з 11:00 до 17:00

 Життя під мікроскопом
 Знайомтеся: гмо 

(генетично модифіковані 
організми)
 Дивовижна хімія та біохімія
 мікросвіт
  Комп’ютерні “іграшки”, 
в які грають біологи – 
моделювання структури 
білків.

 «її величність– ДнК»

лекції:

13:00 Дмитро герасимчук  
«Від великого до малого, 
або клонуємо динозавра?»
13:30 надія малишок  
«сучасні методи діагностики 
в медицині»
15:00 сергій наврулін  
«історія одного білка»

  ізольоване серце: демонстрація зміни частоти скорочення 
серця щура
   тонкі зрізи мозку: учасники зможуть власноручно 
приготувати тонкі зрізи мозку щура, роздивитися структури 
мозку під мікроскопом
   Флуоресцентна мікроскопія: глядачі роздивляться у 
мікроскопі клітини серця і мозку, помічені різнокольоровими 
білками
  гмо – це не страшно: знайомство і спілкування із милою 
мишкою із геном зеленого білка медузи
   намет-планетарій із зображенням зоряного неба і 
виготовлення моделей космічних кораблів.

лекції:

12:00  юлія Куцоконь  
«риби-вселенці україни»

13:30  олена годлевська  
«Що зараз роблять кажани?»

15:00  Володимир Кравчук  
«естетика магнетизму на наномасштабі»

інститут молекулярної біолоГії  
і Генетики нан україни  
(вул. Академіка Заболотного, 150)
Демонстрації з 11:00 до 17:00

інститут математики нан україни  
(вул. терещенківська, 3)
Демонстрації (з 11:00 до 16:00) 
математичні ігри, головоломки, картинки для дітей.
 Зміни заломлення світла у рідині при зміні її температури.
Як виміряти кислотність? рн-метрія
елемент Пельтьє і швидкість реакції ока
Цікаві досліди з хімії

астрономічна обсерВаторія кну 
(вул. обсерваторна, 3)

лекції:
16:30  максим стріха  

«сто років напівпровідникам: український внесок»
17:30  олександр марченко  

«Що можна побачити на масштабах однієї мільйонної 
товщини леза бритви?»

18:30  оглядова екскурсія найстарішою обсерваторією 
Києва. За наявності ясного неба – спостереження 
зірок.
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ВідВідуВання безкоштоВне
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організатори


