VIII Всеукраїнський фестиваль науки
14 травня 2014 року в Національному комплексі «Експоцентр України»
відбулося урочисте відкриття VIII Всеукраїнського фестивалю науки.
Всеукраїнський фестиваль науки – це масштабний загальнодержавний проект з
популяризації науки в суспільстві, засновником якого у 2007 році стала Національна
академія наук України.
Мета проведення Фестивалю – широке інформування суспільства про наукові
досягнення і практичні розробки вітчизняних наукових установ і вищих навчальних
закладів.
Відкриваючи захід, віце-президент
Національної академії наук України академік
НАН України А.Г. Наумовець зазначив:
«Наука завжди була і буде рушійною силою
прогресу людства. Тому дуже важливо
спільними зусиллями сприяти вирішенню
важливих проблем взаємовідносин науки і
суспільства,
формування
наукового
світогляду громадян».
На початку урочистого засідання було оголошено вітання в.о. Президента України,
Голови Верховної Ради України О.В. Турчинова. Свої вітання учасникам Фестивалю
передали також Міністр освіти і науки України С.М. Квіт та голова Комітету Верховної
Ради України з питань науки і освіти Л.М. Гриневич.
На відкритті Фестивалю з доповідями виступили лауреати Золотої медалі
ім. В.І. Вернадського – найвищої відзнаки Національної академії наук. Ці нагороди за
результатами конкурсу 2013 року було присуджено академіку НАН України О.М. Гузю
та іноземному члену НАН України професору Герберту Мангу за визначні досягнення
в галузі механіки деформівних тіл.
Свою лекцію професор Г. Манг присвятив обчислювальній структурній механіці та
її практичним застосуванням. Тема доповіді академіка НАН України О.М. Гузя –
«Сучасні досягнення древньої науки - механіки».
Вручення нагород відбулося у Президії Національної академії наук України.
Вітаючи лауреатів, президент НАН України академік Б.Є. Патон відзначив важливість
результатів досліджень, отриманих ученими у галузі механіки, а також подякував їм за
змістовні доповіді, проголошені на відкритті Фестивалю.

14-16 травня 2014 р. у рамках Всеукраїнського фестивалю науки відбулася
презентація інноваційних розробок, готових до впровадження у виробництво.
У відкритті та роботі презентації
взяли участь голова Київської міської
державної адміністрації В.Д. Бондаренко,
голова Державного агентства з питань
науки, інновацій та інформатизації
України В.П. Семиноженко, наукова
громадськість, засоби масової інформації.
Учасники
мали
нагоду
ознайомитися
з
інноваційними
розробками установ НАН України,
Національного авіаційного університету,
Київської малої академії наук учнівської
молоді, КП «Арсенал». Всього було представлено близько 600 науково-технічних
розробок. Всі вони спрямовані на підвищення технологічного та технічного рівня різних
галузей господарства країни – інформаційних технологій, охорони здоров’я,
авіабудування, суднобудування, приладобудування, машинобудування, енергетики,
житлово-комунального господарства, хімічної промисловості, оборонної промисловості,
будівельної галузі, сільського господарства, харчової промисловості, екології, охорони
навколишнього середовища тощо. НАН України презентувала понад 450 інновацій.
У день відкриття презентації було проведено прес-конференцію, під час якої
представники ЗМІ могли дізнатися про стан розвитку вітчизняної науки, досягнення
наукових установ, проблеми наукової сфери, а також задати свої запитання.
***
Довідково
Загалом, в рамках Всеукраїнського фестивалю науки щорічно проводиться низка
різноманітних за формою і змістом заходів, розрахованих на різні категорії учасників, –
дні відкритих дверей в академічних установах і вищих навчальних закладах, виступи
провідних вітчизняних і іноземних вчених з популярними лекціями, виставки, екскурсії до
лабораторій та музеїв, засідання круглих столів, презентації інноваційних розробок,
демонстрації науково-популярних фільмів і т. ін.
З детальною інформацією можна ознайомитися на офіційному сайті Фестивалю:
http://festival.nas.gov.ua/
Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

