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Ночь Науки в Харькове 
 

28 вересня 2013 р. у м. Харкові пройде перша Ніч Науки, яка 

складатиметься з двох частин, темою якою буде - Інновації. Перша 

частина складається з науково-практичної конференції «Інновації у 
біомедичній інженерії та фармації» яка проходитиме з 10.00 до 15.00 на 
базі готелю «Харків Палас» (м. Харків, пр. Правди, 2) 

Під час конференції будуть обговорюватися останні досягнення та 
інноваційні відкриття в сфері біомедичної інженерії та фармації, які були 

досліджені в в місті Харкові.   
Друга частина заходу «Ніч Науки в Харкові» проходитиме з 17: 00 

по 23:00. В рамках програми заходу 6 потужних ВУЗІв м. Харкова 
відкриють свої двері для відвідувачів і познайомлять в неформальному 

середовищі всіх бажаючих зі своїми вченими, викладачами, які 

займаються новими технологіями, заснованими на останніх наукових 
досягненнях. Ви зможете прийняти участь у цікавих вікторинах та квізах, 

разом з провідними ученими провести хімічні та фізичні досліди, зробити 
відкриття, продегостувати продукти харчування майбутнього, створити 

свій кулінарний шедевр, прийняти участь у кмітливих спортивних 
турнірах та створити свої рекорди.  

Також один із кращих парків Європи володар престижної 
міжнародної премії "Golden Pony Awards-2013" за сучасну концепцію і 

тематичне оформлення запрошує всіх взяти участь у культурно-
розважальних заходів, а також відвідати театралізовану виставу і 

концерт присвячений заходу Ніч Науки в Харкові під назвою «В Пошуках 
восьмого Дива Світу ». Програма включає в себе: наукове шоу для дітей і 

дорослих, хімічні безумства, веселі вибухи, а також безліч вікторин і 
конкурсів для відвідувачів. Ніч Науки надає Вам і вашим дітям унікальну 

можливість зробити наукові відкриття своїми руками, відчути себе 

справжніми ученими, дізнатися багато нового і від душі повеселитися в 
Центральному парку культури і відпочинку ім. М.Горького. 

 
Захід організовує Департамент міжнародного співробітництва Харківської 

міської ради за підтримки Німецького товариства міжнародного 
співробітництва та міста-побратима Нюрнберга (Німеччина).   

Відвідування заходу безкоштовне.  
Між учасниками заходу буде забезпечено безкоштовний транспорт. 
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« Ніч науки  проходить в Нюрнбергу з 2000 року.  У нас це велике 

сімейне свято. Нам дуже приємно, що наше місто-побратим Харків також 
організовує Ніч науки. Я впевненний, що завдяки таким заходам  ми  

активізуватимемо співробітництво між нашими містами та країнами.  Я 
глибоко переконаний, що в рамках проекту «Ніч Науки» відвідувачі 

зможуть дізнатись багато цікавих наукових фактів, відвідати наукові 
заклади свого міста та просто цікаво провести час» - С. Кесслер. 

 
Штеффен Кесслер здійснює консультування м. Харків в рамках 

підготовки до Ночі науки на замовлення Німецької організації 
міжнародного співробітництва. 

 
Довідково: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  є 

федеральною компанією, яка надає підтримку Уряду Німеччини  в сфері міжнародного 

співробітництва задля сталого розвитку та міжнародної просвітницької роботи. GIZ 

робить внесок у розвиток  суспільства та покращення умов життя людей.  

В Україні GIZ діє за дорученням чотирьох німецьких міністерств та Європейського 

Cоюзу і має у штаті понад 90 співробітників. Співпраця з Німеччиною наближує Україну 

до ЄС та сприяє покращенню політичних, соціальних, економічних і екологічних умов з 

точки зору сталого розвитку. В центрі уваги співпраці - сталий економічний розвиток, 

енергоефективність, а також профілактика ВІЛ / СНІДу. 

 

Більше інформації можна отримати: 

http://nightofscience.kharkiv-travel.com/ 
 

Контакти: 
Ольга Дем’яненко 

Департамент міжнародного співробітництва 

Харківської міської ради 
Tel.: +38 057 760 74 53 

Fax.: +38 057 760 77 54 
e-mail: demyanenko@citynet.kharkov.ua 
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