
Заходи від Міжнародної зеленої школи 

            (ГО «Фонд «Відкрита політика») на Фестивалі науки 2015 р.

       16-17  травня.  Науковий  уікенд  для  всієї  родини  від
Міжнародної  зеленої  школи «Будуймо  європейську  Україну  з
традиційними родинними цінностями та інтелектом!»  


                   16 травня. Програма «Україна – країна космічна»
 Місце:  Міжнародний  центр  дитячої  наукової  творчості  Малої

академії наук України Адреса: м. Київ, вул. Гамарника, 14.
 Час: 11.00-24.00

11.00-11.30  Урочисте відкриття. Вітання Міністра молоді та 
спорту  України Жданова І.О., Міністра освіти та науки України 
Квіта С.М. (узг.), Посла Франції в Україні   Алена РЕМІ (узг.)
«Ода радості», Гімн Європи, Гімн України у виконанні Тараса 
Компаніченка та всіх учасників заходу.

Лекція Тараса Компаніченка, майстер-клас з гри на традиційних музичних інструментах 

11.30 – 15.00 Астробіологія, астрохімія, астрофізика: від теорії до практики. Зелені 
лабораторіі від Ново-Волинського ліцею-інтернату; стендові доповіді переможців МАН з 
астрономії; Міні-космодром для дітей «5,4,3,2,1, пуск!»; 

12.00 Лекція «Фізика хмар». Лабораторія хмар. Модератори – наукові співробітники 
Українського гідрометеоінституту;
«Польова терапія». Міні-трейнінг.Модератор – дитячий письменник, медик Микита 
Кашницький;11.30- 14.00 Всеукраїнська конференція директорів ліцеїв фізико-
математичного, природничого спрямування;
12.30 -14.00 Куліш від молодих письменників та поетів
Кухня «ХТОНЕРОБИТЬТОЙНЕЇСТЬ» Для гостей
14.00-15.00 Обід для гостей «аля вікінг», «аля Версаль» 
14.00-15.30  "АХІЛЛЕС І ЧЕРЕПАХА". Чому Ахіллес ніколи не наздожене черепаху? 
Математична логіка проти ліричних сенсів. Вірші та музика майбутніх класиків для 
молодих учених і їх родин. За участю: Коля Кулінич, Юра Строкань, Єлизавета Жарікова, 
Ілона Червоткіна та інших;
16.00-17.00 ЗУСТРІЧ з акад. К.І. ЧУРЮМОВИМ
17.00-17.30 Презентація Міжнародної зеленої школи (МЗШ) в Космачі (5-19 липня 2015 р., 
Карпати) 
http://ptahy.com.ua/news.php?id=301
17.30-19.00 Традиційні танці і народні забави, сучасні танці. 
20.00-21.00 Відео-лекторій про місію до комети Чурюмова. Модератор – керівник секції 
«астрономія» київського відділення МАН, керівник секції «астрономія МЗШ к.б.н. 
Олександр Баранський; 
Вечір української кухні з французьким ароматом біля ватри
21.00- 24.00 Астрономічні спостереження (за умови зоряного неба)
Медіа-клуб "Просто неба". Показ 2 французьких науково-популярних документальних 
фільмів. Переднє слово  – Тетяна Кривомаз 
Увага! В програмі можуть бути зміни. Оновлена версія: http://ptahy.com.ua/news.php?
id=306

http://www.ambafrance-ua.org/-Biiografiiya-Pana-Alena-REMII-
http://ptahy.com.ua/news.php?id=306
http://ptahy.com.ua/news.php?id=306
http://ptahy.com.ua/news.php?id=301


17 Травня  

Місце: м. Київ, вул. Гамарника, 14, Міжнародний центр дитячої наукової творчості Малої 
академії наук України.
Час: 10.30-23.00

10.30-13.00  Квест для команд наукових ліцеїв «Наука в середньовіччя»(10.30-13.00). 
Увага! Потрібна попередня реєстрація. Умови: http://ptahy.com.ua/news.php?id=306
11.00-15.00  Зелені лабораторії від Міжнародної зеленої школи, Ново-Волинського ліцею-
інтернату; від Природничо-наукового ліцею №145: Цікаві лабораторії від природничо-
наукового ліцею №145. «Кольорова палітра перетворень у колбі» (хімія 7-8класи) 
модератор Наталія Махоткіна; «Таємниці мікросвіту» (біологія 6-8 класи) модератор 
Наталія Ястрєбцова;  «Математика мотузок або що робити, коли все заплуталось?» (для 5-
6 класу), модератор - Дмитро Басов; «Холодні ігри» (тут ви зможете побачити, а може і 
відчути крижаний подих наднизьких температур, та дізнатись більше про їх фізику. Без 
обмеження за віком.) , модератор - Микола Семенякін ;
міні-ракетодром для найменших (фізика для дітей від 5 років);
LEGO-майданьчик, робототехніка від Дитячої інженерної академії;
«Цікава хімія» від Рад молодих вчених НАН України (Інститут загальної та неорганічної 
хімії НАН України)
11.00 -11.45 Лекція Юрія Солобая, керівника секції «екологія» Міжнародної зеленої школи
«Еко-будівництво. Пермокультура. Органічне сільське господарство". Інформ-анонс "Війна
і екологія: Донбас - сірий чи зелений?"
12.00- 13.30, 14.30- 15.30. Зелена толока. Модератор - Юрій Солобай. Будуємо моделі 
зелених будинків (Мати з собою робочий одяг);
12.00 Лекція «Фізика хмар». Лабораторія хмар. Модератори – наукові співробітники 
Українського гідрометео інституту;
12.30 - 14.30  Медіа- клуб "Просто неба". Показ французьких науково-популярних 
документальних фільмів (про органічне землеробство, мультфільм, мікрокосмос). 
Переднє слово – Тетяна Кривомаз;
12.30-13.30 Зелений фітнес: Традиційні молодіжні забави та танці з Валерієм Гладунцем, 
етно-майстерні;

12.30 -14.00 Кухня «ХТОНЕРОБИТЬТОЙНЕЇСТЬ» для гостей;
Хімія біля ватри, секрети приготування куліша

14.00-15.00 Обід для гостей аля вікінг, аля Версаль;
14.00– 15.00 Акустика спільно з кобзарем, лірником, керівником гурту «Хорея козацька» 
Тарасом Компаніченком та керівником секції «Фізика» МЗШ Наталією Башмаковою, 
к.ф.м.н., КНУ ім. Т. Шевченка. Лекція-презентація Наталі Башмакової « Фізика звуку»;
15.00-16.00  Зелений фітнес. Традиційні танці і народні забави з Тарасом Компаніченком 
16.00-19.00 Медіа-клуб "Просто неба". Показ французьких науково-популярних 
документальних фільмів;
19.00-20.00 сучасні танці;
Вечір традиційної кухні Слобожанщини, Полісся, Поділля біля ватри;
20.00-21.30 Медіа-клуб "Просто неба". Показ французьких науково-популярних 
документальних фільмів;
21.30 Астрономічна програма від Малої академії наук. 
Наукове кафе в трамваї (узг.) 

Запрошені родини учасників бойових дій на Сході України, урядовців, політиків, 
дипломатів, вчених, поранені бійці, юні науковці з КПНЛ 145, Дитячої інженерної академії, 
ліцею №208 м. Києва, УФМЛ, ліцею «Лідер», Русанівського ліцею м. Києва, фізико-



математичної гімназії N17 м. Вінниці, Смілянського природничо-математичного ліцею, 
Нововолинського ліцею-інтернату , інших ліцеїв, юні науковці із Луганської області.

        Увага! Територія МЗШ – вільна від алкоголю, тютюну, гральних карт. Участь 
безкоштовна. Потрібна реєстрація на адресу alchonok  93@  mail  .  ru. Вказати прізвище, ім’я, 
кількість і вік дітей, телефон. Довідки за телефоном 0631243667, Алла Білозерова

До  Міжнародного  центру  дитячої  наукової
творчості  Малої  академії  наук  України  проїхати
можна  кількома  маршрутами: 1.Від  метро
«Нивки»  (вул.Щербакова)  -  маршруткою  719  та
226-2,  виходити на 2  лінії.  2. Котрактова площа:
трамвай  №12, виходити  на  2  лінії.  3.  Метро
«Академ містечко»,  автобус №30 виходити на 1
лінії. 

В рамках ІХ Всеукраїнського фестивалю науки Посольство Французької Республіки в 
Україні презентує науково-популярні фільми, які будуть демонструватись в Будинку 
кіно (20-23 травня) та Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (19 
травня).
 Розклад:  http://institutfrancais-ukraine.com/ua,  http://ptahy.com.ua/news.php?id=309 
www.festival.nas.gov.ua

18 травня. Екскурсії для старшокласників з наукових ліцеїв в Інститут молекулярної 
біології і генетики. Екскурсія в Музей Шевченка. Програма узг.

19 травня відомі народні майстри разом юними вченими проводитимуть майстер-класи
та зелені лабораторії на відкритті Фестивалю науки в Національній академії наук
Місце: Інститут електорозварки ім.  Є.О.Патона НАН України. Адреса: м. Київ, вул. 
Боженко,11
Час: 11.00. -13.00. Прес-конференція о 10.00

Міжнародна зелена школа спільно з Міжнародним родинним фестивалем «Як 
намалювати птаха…» представляють програму «Наука через традиційне українське 
мистецтво». Вихованці музичних шкіл виконуватимуть класичну музику. Середньовічні 
твори можна буде заспівати разом з Тарасом Компаніченком та юними музикантами м. 
Києва.

В програмі:
- Геометрія соломоплетіння спільно з членом Спілки майстрів України, майстром із 
соломоплетіння Раїсою Павленко та модераторами Міжнародної зеленої школи;

http://www.festival.nas.gov.ua/
http://ptahy.com.ua/news.php?id=309
http://institutfrancais-ukraine.com/ua
mailto:alchonok93@mail.ru


- Фізика музики, акустика спільно з кобзарем, лірником, керівником гурту «Хорея 
козацька» Тарасом Компаніченком та керівником секції «фізика» Міжнародної зеленої 
школи Наталією Башмаковою, к.ф.-м.н., КНУ ім. Т. Шевченка;

- Хімія гончарства спільно з майстром Зоєю Предко та волонтерами секції «хімія» 
Міжнародної зеленої школи, КНУ ім. Т. Шевченка;

- Фізика традиційної дитячої іграшки разом з народним майстром Іваном Приходьком та 
модераторами секції «фізика» Міжнародної зеленої школи;

- Фізика атмосфери: мистецтво прогнозу погоди і клімату  з  к.геогр.н., с.н.с. Вірою Балабух 
та м.н.с. Людмилою Малицькою, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН 
України;

- народні танці та забави;

- «фізики та лірики»: музичні паузи з вихованцями музичних шкіл м. Києва та м. 
Сіверодонецька.

Вхід вільний. Участь безкоштовна.. Повна програма Фестивалю науки розміщена на 
ресурсах: www.festival.nas.gov.ua, http://institutfrancais-ukraine.com/ua, 
www  .  ptahy  .  com  .  ua

23.24  травня .  Науковий  еко-уікенд  для  всієї  родини.  Тематика  –  глобальні  зміни
клімату. Спільно з Українським гідрометеорологічним інститутом .
Місце: Український гідрометеорологічний інститут

В програмі:  Екскурсія в метеорологічну обсерваторію та Гідрометеорологічний інститут;
Лекція «Зміна клімату: факти, ризики, виклики. Особливості кліматичних змін в Україні»;
Метео-бій «По всіх фронтах», виставка переможців Фото-конкурсу  «Дивовижі на Землі і
на  небі».  Програма  уточнюється  і  буде  розміщена  на  сайті  –  www  .  ptahy  .  com  .  ua,
www.uhmi.org.ua
Проїзд: від М. «Либідська»  тролейбус №1, автобус №20, 27, 52, маршрутка №212, 412,539
до зупинки «Гідрометеорологічна»

Сюжет  про  благодійний  науковий  уікенд  для  родин  на  підтримку  дітей  Донбасу:
http  ://  intvua  .  com  /  news  /  society  /116753-  blagodyniy  -  naukoviy  -  vkend  -  dlya  -  rodin  -  vdeo  .  html

Сюжет  про  Дні  науки  в  минулому  році  на  каналі  ICTV:
http  ://  youtu  .  be  /  T  _  OlTpzeFfk

Заходи  організує  ГО  «Фонд  «Відкрита  політика»  в  партнерстві  з  Французьким
інститутом, НАН України, Малою академією наук, Українським гідрометеорологічним
інститутом,   Радами  молодих  вчених,  Київським  природничо-науковим  ліцеєм  N145,
Ново-Волинським  ліцеєм-інтернатом,  Київським  національним  університетом  ім.
Тараса  Шевченка,  «Самміт-книга»  за  підтримки  Посольства  Франції,  ROC Maidan,
Ukrainian Cultural Center of Rochester

http://youtu.be/T_OlTpzeFfk
http://intvua.com/news/society/116753-blagodyniy-naukoviy-vkend-dlya-rodin-vdeo.html
http://www.ptahy.com.ua/
http://www.ptahy.com.ua/
http://institutfrancais-ukraine.com/ua
http://www.festival.nas.gov.ua/


Більше  інформації  –  www  .  ptahy  .  com  .  ua,  www.festival.nas.gov.ua
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