
«ДНІ НАУКИ – ВЕСНА 2019» 

25-26 травня 2019 року у рамках Проекту № 894 «Рік науки для Києва» 

Громадського бюджету міста Києва відбулися 

науково-просвітницькі заходи «Дні науки – 

Весна 2019», приурочені до Всесвітнього Дня 

науки. 

     У рамках заходу протягом 25-26 травня у 

декількох містах України за участі установ 

НАН України було проведено низку заходів: 

Майстер-класи:  

 «Настільні ігри ранньої Русі»; 

 «Ткацтво на дощечках Тонкощі процесу ткання шовкової 

металізованої стрічки на табличках (техніка «ткання з двома нитками 

піткання» або «з додатковою ниткою піткання»)»; 

 «Літературна пригода "Літ. кіт"»; 

 «Написанню творів: "Лабораторія фантазера"»; 

 «Нестрашне ГМО (генетично модифіковані організми)»; 

 «Мікрокосм на долоні»; 

 «Виділення та аналіз ДНК»; 

 «Які кольори приховує листя? Хроматографія на папері». 

Лекції:  

  «Кінематографічні засоби художнього впливу та їх літературні 

аналоги. Моделювання простору» (Олександр Бойко); 

 «Диявол у молоці: чи варто вживати молочні продукти?» (Tetiana 

Drevytska); 

 «Відомий і невідомий Василь Стус: 6 несподіваних фактів про поета» 

(Tetiana Mykhailova); 

 «Шахраї, крадії, привиди і порядні люди. Маніпуляції з текстами у 

житті і творчості відомих письменників» (Tetiana Riazantseva); 

 «Альтернативні таблиці множення, нумерологія та магічне мислення» 

(Ірина Єгорченко); 

 «Еволюція бігу» (Ігор Зінчук); 

 «Навіщо потрібні домашні тварини?» (Анастасія Титаренко); 

 «Кишковий мікробіом: рецепт метеликів в животі» (Олена Лівінська); 

 «Чи можливий сталий розвиток територій Сходу України, що 

постраждали від військових дій?» (Євген Хлобистов);  

 «Подорож у Париж, чи як будували Ейфелеву вежу» (Альона Глушко, 

Юлія Рябець); 

 «Вирощування клітин поза організмом: як і чому?» (Вікторія Косач); 

 «Як пришвидшити впровадження наукових розробок в життя» (Ігор 

Степанов); 

 «Екологія та економіка: хто кого?» (Liubov Zharova); 

 «Штучні органи та кров» (Ірина Поплевичева); 

 «Програмування – ну дуже просто!» (Євген Гаєв). 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008301321841
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008301321841
https://www.facebook.com/tetiana.mykhailova.12
https://www.facebook.com/tetiana.riazantseva
https://www.facebook.com/irynayegorchenko
https://www.facebook.com/igor.zinchuk.90
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002138079270


Демонстрації:  

 Ремесла часів Київської Русі 

(двір); 

 Археологія під мікроскопом; 

 Загадковий світ грибів та 

лишайників; 

 Цікава хімія; 

 Життя під мікроскопом; 

 ГМО; 

 Мікроорганізми та 

антибіотики. 

Конкурси та квести:  

 Карткова вікторина «Один з трьох»; 

 Гра «Літературна пригода». 

Відвідувачі мали можливість відвідати:  

 Музей кафедри анатомії; 

 Навчальну аудиторію-музей кафедри ентомології Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; 

 Музей ентомології; 

 Навчально-науково-виробничий клінічний центр «Ветмедсервіс»; 

 Найстарішу обсерваторію м. Києва. 


