
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА КИЄВА. 

ПРОЄКТ № 894 «РІК НАУКИ ДЛЯ КИЄВА» 

Реалізація програми проєкту та проведення заходів здійснювалася 

відповідно чинному законодавству: Наказ Міністерства молоді та спорту 

України від 03 березня 2016 року № 808 «Про затвердження Порядку 

реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у 

молодіжній сфері», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

25.03.2016 р. за № 453/28582 та з урахуванням напрямів діяльності і заходів 

Міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2019-

2021 роки, затверджених рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 

року № 464/6515, Положення про громадський бюджет міста Києва, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 22 грудня 2016 року 

№787/1791.  

Мета проєкту: Організація серії подій протягом року для 

популяризації науки серед жителів Києва. Заохочення молоді до науки. 

Програма заходів на рік спрямовувалась на підвищення обізнаності 

населення щодо Київських науковців та наукових установ. Організаторами 

подій стали Наукові пікніки та Дні науки – організації, що вже неодноразово 

проводили науково-популярні заходи у Києві та користуються довірою 

аудиторії. Протягом 2019 року в рамках Проєкту №894 «Рік науки для 

Києва» проведено різноманітні безкоштовні науково-популярні заходи: 

відкриті лекції, презентації та екскурсії, майстер-класи та експерименти за 

участі фахівців України. 

У 2019 році у рамках Проєкту №894 «Рік науки для Києва» було 

проведено наступні заходи: 

Марш за науку. Український костюмований марш-перформанс за 

Науку пройшов 4 травня 2019 року в парку імені Тараса Шевченка. Хода під 

гаслом «Who you gonna call?» («Кого будемо кликати, коли людству 

загрожуватиме катастрофа?») стартувала у парку імені Тараса Шевченка і 

закінчилася на Майдані Незалежності. В акції взяли участь біологи, фізики, 

генетики та в. о. голови МОЗ Уляна Супрун, яка у своєму виступі під час 

Маршу зазначила, що наука – це цікава і надзвичайно потрібна справа, адже 

тільки науковці можуть знайти шляхи вирішення найскладніших проблем і 

врятувати світ від катастроф.  

Медичні пікніки. 19 травня 2019 року у парку імені Тараса Шевченка 

м. Києва відбувся захід «Медичні пікніки». Проведення пікніків мало на 

меті зруйнувати бар’єр «лікар – пацієнт», розібратися в перипетіях медичної 

реформи, популяризувати здоровий спосіб життя у пізнавальній формі та 

познайомити киян і гостей столиці з лікарями у неформальній атмосфері. 

Велика кількість людей зібралась розповісти про те, що медицина – це 

цікаво та пізнавально, а лікар – це друг. Завдяки мультидисциплінарному 

підходу та ігровому методу кожен учасник «Медичних пікніків» зміг 

дізнатися, як різні галузі наук впливають на здоров’я та життя людини. 

Дні науки весна 2019. 25 та 26 травня 2019 року відбулись науково-



просвітницькі заходи «Дні науки – Весна 2019», приурочені до Всесвітнього 

Дня науки.  У рамках заходу у декількох містах України за участі установ 

НАН України було проведено низку заходів: науково-популярні лекції, 

пізнавальні екскурсії, майстер-класи, ігри, конкурси та квести. 

Наукові пікніки в Києві. 29 вересня 2019 року у парку імені Тараса 

Шевченка відбувся фестиваль «Наукові пікніки». Було проведено десятки 

цікавих майстер-класів, лекторіїв та експериментальних майданчиків, на 

який можна було освоїти практичні навички надання невідкладної допомоги 

при кровотечі та гіпоглікемічній комі; дізнатися про способи вимірювання 

рівня глюкози в крові; розібратися з різними видами ін’єкцій тощо. Захід 

відвідала Ганна Ігорівна Новосад, Міністр освіти і науки України, яка потім 

написала про свої враження у соц.мережі: «Трішки про найкраще з робочих 

вихідних, що минули. Є така крутезна штука як Наукові пікніки у Києві. 

Одна з небагатьох ініціатив, що спрямована на популяризацію науки». 

Дні науки осінь 2019. 09 та 10 листопада було проведено науково-

просвітницькі заходи за участю різних установ: Міністерства освіти і науки 

України; Київського університету імені Бориса Грінченка; Національної 

академії наук України, зокрема: Інституту мікробіології і вірусології ім. 

Д.К. Заболотного, Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна, Інституту 

гідробіології, Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Інституту фізіології 

ім. О.О. Богомольця, Інституту молекулярної біології і генетики, Інституту 

літератури ім. Т.Г. Шевченка, Інституту металофізики ім. Г.В. Кудрюмова; 

Інституту математики, Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка, Науково-

дослідного інституту українознавства; Інформаційної платформи «Мікроб і 

Я»; Всесвітнього фонду природи (WWF Ukraine); Фізичного факультету та 

Інституту високих технологій Київського національного університету ім. 

Тараса Шевченка; ТОВ «Байєр»; Археологічного музею Інституту археології 

НАН України; Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-

Людина»; Національного інституту раку; Порталу «Моя наука»; ГО 

«Українська природоохоронна група»; ГО «Точка росту: освіта та наука»; ГО 

«Центр прикладної антропології»; Кафедри біології факультету природничо-

географічної освіти та екології Національного педагогічного університету ім. 

М.П. Драгоманова; Кафедри біотехнології Національного авіаційного 

університету; Притулку для ведмедів «Біла Скеля»; Відділу наукової роботи 

Київського зоопарку. Під час заходу було проведено науково-популярні 

лекції, демонстрації, майстер-класи, екскурсії, квести від провідних 

науковців та практиків. 


