
Національний центр «Мала академія наук України» планує 

налагодити співпрацю з Центром поширення наукової, технічної та 

промислової культури (м. Орлеан, Франція). Під час презентації центру 

провідний фахівець організації Ф. Ензель та директор НЦ «МАНУ»                      

О. Лісовий обговорили можливості обміну досвідом між науковими 

установами. Також 24–25 травня Ф. Ензель прочитав лекції співробітникам 

Малої академії наук про схеми поширення наукових та технічних знань серед 

учнів та молоді, та організацію масових заходів серед учнів та науковців. 

За словами О. Лісового, українську сторону цікавить, як організована 

робота в центрі. Українці хотіли б налагодити власне виробництво науково-

демонстративних виставок, щоб залучати дітей до науки, але потребують 

допомоги. У свою чергу французька сторона погодилася на співпрацю у 

вигляді консультацій та демонстрацій процесу роботи. Ф. Ензель зазначив, 

що створення виставки – складний процес, як з точки зору продукування 

ідей, так, іноді, і їхнього втілення. Французька сторона радо обмінюється 

досвідом з іноземними колегами і зможе прийняти українську делегацію. 

Наразі Мала академія наук вже орендувала в Центру поширення 

наукової, технічної та промислової культури виставкові комплекси та 

провела ряд презентацій для школярів у регіонах. Так, торік у рамках  V 

Всеукраїнського фестивалю науки фахівці МАН спільно з французькими 

колегами організували виставку «Усе це – хімія». Експозиція складалася з   

12 експериментів, що допомагали зрозуміти механізми та принципи деяких 

хімічних процесів. У травні – червні минулого року виставка 

демонструвалася в Києві, Рівному, Львові, Одесі, Дніпропетровську, 

Донецьку й Сумах. Як наголосив керівник МАН, ці виставки допомагають 

залучати до науки та розвивати дітей у віддалених селах і містечках країни, 

тому українцям важливий досвід французьких колег. 

Центр «Орлеан Франція»  був створений за ініціативи науковців та 

наукових організацій у 1982 р. Його структура перебуває частково в 

державній, частково – у приватній власності та підпорядковується 

Міністерству вищої освіти та наукових дослідів Франції. Головна мета 

центру – допомога університетам та школам у популяризації наукових знань 

у країні. Такі установи існують у кожному регіоні Французької Республіки. 

У їхні обов’язки входить організація наукових колоквіумів як для вузького 

кола вчених, так і для широких мас, надання технічної підтримки молодим 

науковцям. Основна робота центру полягає у створенні виставок, що на 

практиці демонструють певні наукові теорії. У рік організація створює одну 



велику (складається із 40 експонатів) та дві-три малі виставки (12 

експонатів) (Міжнародне співробітництво: Мала академія наук 

обміняється досвідом з Центром поширення наукової, технічної та 

промислової культури Франції  // Мала академія наук (http://man.gov.ua). 

– 2012. – 25.05). 

 


