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Про проведення  

заходу «День комети»  

Керівникам обласних, 

Київського та міських 

територіальних відділень, 

директорам позашкільних 

навчальних закладів;  

директорам загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

Національний центр «Мала академія наук України» за ініціативи 

Посольства Німеччини в Україні та з нагоди висадки космічного літального 

апарату «Rosetta» на комету Чурюмова-Герасименко організовує захід «День 

комети». 

Українські школярі зможуть стати свідками історичної події – 

приземлення посадкового модуля «Philae», сконструйовано фахівцями 

Німецького аерокосмічного центру (DLR), на комету Чурюмова-Герасименко, 

наукова місія якого визначити параметри ядра комети, дослідити хімічний 

склад і вивчити зміни активності комети з часом. 

Під час заходу планується трансляція висадки космічного літального 

апарата «Rosetta» на комету та зустріч в онлайн-режимі з науковцями 

Німецького аерокосмічного центру (DLR) і першовідкривачами комети – 

Климом Чурюмовим, українським науковим співробітником Астрономічної 

обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та 

Світланою Герасименко, українським астрономом. 

Також програма передбачає науково-популярні лекції про походження 

комет, безпілотні космічні апарати, перспективні місії з освоєння космосу та 

перспективи української космонавтики; перегляд відеофільмів DLR про місію 

«Rosetta»; проведення вікторини-конкурсу серед аудиторії на аерокосмічну 

тематику. 
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До участі у заході запрошуються учні 8–11 класів загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів – слухачі Малої академії наук України. 

Захід відбудеться 12 листопада ц. р. о 09.00 за адресою: проспект 

Перемоги 44, Кіностудія імені О.Довженка, Центр науки і мистецтв «DIYA» 

НЦ «МАНУ». Проїзд від Центрального залізничного вокзалу м. Києва 

метрополітеном від станції «Вокзальна» до станції «Шулявська». 

Запрошуємо приєднатися до телемосту в онлайн-режимі, який буде 

транслюватися на сайті man.gov.ua. 

Для участі у телемості необхідно надіслати заявку у довільній формі на 

електронну адресу nvv@man.gov.ua  до 10 листопада 2014 р. 

Всі учасники заходу отримають сертифікати про участь у вищезазначеній 

події. 

Витрати здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Відповідальність за життя та здоров’я дітей у дорозі та під час заходу несе 

супроводжуюча особа. 

Детальна інформація за телефоном – 0(44)489-55-84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

З повагою 

 

Директор      О. Лісовий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вик. Пещеріна Т.В. 0(44)489-55-84 
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