
 

 

 

 

 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-просвітницьких заходах “Дні науки. Весна-2015” – 

проекту популяризації науки, організованого молодими вченими Національної академії наук 

(НАН) України. Цьогорічні події відбудуться спільно з Міжнародним Днем рослин (Fascination of 

Plants Day), який проходитиме втретє під егідою Європейської організації біології рослин (EPSO) в 

Україні й світі, а також з Міжнародним Днем музеїв під егідою Міжнародної ради музеїв (ICOM) та 

Днів світла у Львові (в рамках Міжнародного року світла). 

В рамках заходу “Дні науки. Весна-2015” протягом 16-26 травня 2015 року у трьох містах 

України – Києві, Львові та Харкові, будуть проведені науково-популярні лекції, демонстрації, 

екскурсії та майстер-класи. Усі охочі матимуть можливість безпосередньо відвідати ряд наукових 

установ та музеїв НАН України, дізнатись і побачити багато цікавого з природничих наук, сучасної 

української мови та літератури, а також поспілкуватися зі спеціалістами у різних царинах знань. 

У Києві на дітей та дорослих чекає понад  півсотні демонстрацій та майстер-класів, кілька 

десятків захоплюючих лекцій, а також екскурсії музеями й ботанічними садами, організовані 

молодими науковцями близько двадцяти установ НАН України. 

У Львові для відвідувачів двері гостинно відкриє Державний природознавчий музей НАН 

України. До Міжнародного Дня музеїв в рамках заходу “Дні і ночі у музеї” на гостей чекають 

науково-популярні лекції, наукові майстерні, виставки та програма для найменших відвідувачів. 

Окрім того, для львів'ян та гостей міста буде проведено лекції та демонстрації, підготовані 

представниками Львівської секції EPS Young Minds до Міжнародного Дня світла у Львові. 

 У Харкові ряд демонстрацій проведуть співробітники Фізико-технічного інституту низьких 

температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, а науково-популярні лекції з астрономії прочитають 

співробітники Радіоастрономічного Інституту НАН України та Інституту Радіоелектроніки ім. О.Я. 

Усикова НАН України у незалежному культурному центрі “Indie”.  

“Дні науки ” пропонують культурний відпочинок для широкої аудиторії. Серед заходів є такі, 

що будуть цікавими для дітей будь-якого віку незалежно від початкового рівня знань. Всі заходи 

Днів науки є безкоштовними. “Дні науки“ – проект, покликаний збудувати ще один місточок між 

громадськістю та науковцями, й показати, що наука справді цікава, а її розвиток необхідний для 

майбутнього України.  

Детальну програму заходу “Дні науки. Весна-2015” розміщено на сайті: http://dni-nauky.in.ua/  

та у Фейсбуці: https://www.facebook.com/dni.nauky  

Інформацію про події в рамках Міжнародного Дня рослин розміщено на сайті: 

http://www.plantday12.eu/ukraine.htm і у Фейсбуці: https://www.facebook.com/groups/299423976811032/ 

 

 

Контактні особи: 

 

Київ: Олександр Скороход (+38(097)820-90-04, fiwinner@ukr.net), Наталія Атамась (+38(067) 865-66-

38, atamasnataly@gmail.com), Юлія Красиленко (+38 (067) 409-62-92, j_krasylenko@ukr.net), Марина 

Комісарова (+38(050) 590-35-31, marishakomisarova@gmail.com). 

Харків: Марія Пащенко (+38(063) 474-03-45, pashchenko@ilt.kharkov.ua), Анастасія Скорик 

(+38(093) 980-39-37, seredkina.a@gmail.com,) 

Львів: Христина Дяків  (+38(096) 828-62-40, khdyakiv@gmail.com), Ірина Загладько (+38(066) 969-

35-27,  zagladko@icmp.lviv.ua) 
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