
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА КИЄВА. 

ПРОЕКТ №502 «РІК НАУКИ ДЛЯ КИЄВА» 

Реалізація програми проекту та проведення заходів здійснювалася 

відповідно чинному законодавству: Наказу 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 2016-2018 роки, затверджених рішенням 

Київської міської ради від 28 липня 2016 року № 870/870, Положення про 

громадський бюджет міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради 

від 22 грудня 2016 року № 787/1791. 

Мета проекту: 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 2018 року в рамках Проекту № 502 «Рік науки для Києва» проведено 

різноманітні безкоштовні науково-популярні заходи: відкриті лекції, презентації 

та екскурсії, експерименти від провідних фахівців України: 

Лекторії з астрономії, фізики, біомедичної інженерії, літератури. 

Марш за науку. Український Костюмований марш-перформанс за Науку 

пройшов в суботу, 14 квітня 2018 року в парку Шевченка. Науково-мистецька 

платформа «Острів» працювала як імпровізована майстерня костюмів. Неофіційне 

гасло маршу - "Who you gonna call?" або "Кого будемо кликати?" коли людству 

загрожуватиме катастрофа. Відбулося спілкування з українськими вченими та 

популяризаторами науки. 

Медичні пікніки. 19 травня 2018 року в парку імені Тараса Шевченка 

відбулися Медичні пікніки. Проведення пікніків дало змогу 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. 

Дні науки весна 2018. 12 та 13 травня 2018 року відбулися науково-

просвітницькі заходи «Дні науки Весна 2018», приурочені до Всесвітнього Дня 

науки. У рамках заходу в декількох містах України за участі установ НАН 

України було проведено науково-популярні лекції, пізнавальні екскурсії, майстер-

класи, ігри, конкурси та квести, а також відвідали музеї. 

Наукові пікніки в Києві. 22 вересня 2018 року в парку імені Тараса 

Шевченка вп’яте відбувся фестиваль «Наукові пікніки». Цього разу на гостей і 

мешканців столиці чекали 45 модераторів, десятки цікавих майстер-класів, 

лекторіїв, експериментальних майданчиків та різноманітні наукові гуртки 

столиці. Молодь столиці познайомилася з професорами різних університетів, 

науковцями Національної академії наук України – це дало їм змогу замислитися 

про наукову кар’єру. 

Дні науки – 2018. Науково-просвітницькі заходи відбулися 10 та 11 

листопада 2018 року за участі установ НАН України: Інституту зоології ім. І.І. 



Шмальгаузена, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного, Інституту фізіології ім. 

О.О. Богомольця, Інституту молекулярної біології і генетики, кафедри археології 

та музеєзнавства КНУ ім. Тараса Шевченка, клініки «IVMED», якими було 

проведено науково-популярні лекції, демонстрації, майстер-класи. 
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