
Всесвітній Тиждень Мозку

Всесвітній Тиждень Мозку – це всесвітня акція, спрямована на поширення загальнодоступних 

знань  про  досягнення  та  відкриття  в  галузі  вивчення  мозку.  Щорічно  в  березні  ця  акція  об’єднує 

університети,  клініки,  групи  пацієнтів,  державні  структури,  школи,  суспільні  організації  та 

професіоналів всього світу з метою приділення уваги наукам, які досліджують мозок. У 2011 році вона 

відбудеться 14-20 березня вже шістнадцятий раз під егідою Товариства Дана “Всесвітня ініціатива по 

дослідженню мозку”.

14-20 березня 2011 р.  в  межах  Всесвітнього Тижня Мозку в Україні  планується провести 

різноманітні заходи для широкого кола слухачів, які не є фахівцями в галузі нейрофізіології, а саме 

школярів,  студентів  різних  університетів  та  всіх  бажаючих,  з  метою отримати  сучасні  знання  про 

діяльність  головного  мозку.  На  протязі  тижня  всім  бажаючим буде  надана  можливість  прослухати 

лекції провідних вчених, а школярам та студентам взяти участь в практичних семінарах.

15 березня в приміщенні “Київського Будинку Вчених” в межах Всесвітнього Тижня Мозку 

Українське  товариство  нейронаук,  Київське  відділення  українського  біофізичного  товариства  та 

Київське відділення Американського товариства нейронаук планують провести круглий стіл - “Що таке 

життя  і  свідомість  з  точки  зору  сучасної  науки”,  на  який  буде  запрошено  провідних  науковців 

Інституту фізіології, Інституту теоретичної фізики та Інституту філософії, які прочитають 6 лекцій для 

широкого  кола  слухачів.  Для  участі  в  круглому столі  планується  запросити  українських  політиків, 

журналістів, видатних діячів культури.

Разом з цим на базі та за участю співробітників інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН 

України планується провести ряд науково – популярних заходів для учнів середніх шкіл, а саме: короткі 

лекції (про будову клітин мозку, про основні принципи організації та функціонування клітин нервової 

системи)  та  практичні  роботи  з  демонстрацією  експериментів.  У  школярів  буде  можливість  за 

допомогою  мікроскопу  побачити  різні  типи  тканин,  нервову  клітину,  їм  буде  запропоновано 

намалювати побачене, знайти відмінності в будові різних клітин, зробити висновки. 

Крім того для школярів та широкого кола слухачів буде розглянуто питання про шкідливі звички 

людей та їх вплив на діяльність мозку та здоров’я загалом. 

За  сприяння  громадської  організації  “Ноосфера”  в  рамках  ХХХІІ  Всеукраїнської  біологічної 

олімпіади буде проведено лекцію-семінар “Мозок”.

Всесвітній тиждень мозку проводиться за підтримки  Товариства Дана  “Всесвітня ініціатива по 

дослідженню мозку” та Товариства Нейронаук (США). 



Українське товариство нейронаук 
та Київське відділення

Українського Біофізичного товариства 

Спільне засідання
 в рамках 

Всесвітнього тижня мозку
“Що таке життя та свідомість з точки 

зору сучасної науки”
Круглий стіл українських вчених

Засідання відбудеться
у вівторок, 15-го березня 2011 p. о 15-00

в Київському Будинку вчених
вул. Володимирська, 45-а 

(біла вітальня) 

Програма засідання:

15:00 – 15:15 – Н. В. Войтенко:
«Всесвітній тиждень мозку».
15:15 – 15:45 – С. Н. Волков: 
«Життя за Е.Шредінгером та фізика ДНК».
15:45 – 16:15 – В. А. Кордюм: 
«Що таке життя?».
16:15 – 16:45 – Д. М. Гродзинський:
 «Редукціонізм та холізм в біофізиці».
16:45 – 17:15 – О. О. Кришталь:
 «Мозок і свідомість». 
17:15 – 17:30 – П. В. Білан: 
«Сучасні методи досліджень мозку».
17:30 – 18:00 – Дискусія, закриття круглого столу.


