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Наш друг - ЦЕРН

У 2018 році за ініціативою НЦ МАНУ започатковано проєкт «Наш друг – ЦЕРН», 

головна мета якого – забезпечення ефективного поширення в Україні знань 

отриманих педагогами в  ЦЕРН, популяризація фізико-математичної освіти, 

науки загалом і Європейської організації ядерних досліджень. 

Співробітництво Європейського центру ядерних досліджень (ЦЕРН, м. 

Женева, Швейцарія) з Національним центром «Мала академія наук України» 

почалося  з укладення  2011 року Спільної декларації щодо участі українських 

педагогів та учнів в освітніх програмах – школах ЦЕРН з фізики.  В результаті, 

станом на жовтень 2021 року проведено 6 шкіл для навчання педагогів (2011, 

2012, 2013, 2016, 2018 і 2019 р.р.), якими охоплено 146 чоловік, і  5 шкіл з 

фізики для учнів (2012, 2013,  2017, 2018, 2019 р.р.), які  пройшли  80 учнів. 



У розвиток цього проєкту  2019 року під егідою НЦ МАНУ створено 

Всеукраїнський клуб почесних послів науки ЦЕРН в Україні (надалі – Клуб) -

неформальне об`єднання педагогів, науковців та інших фахівців, які пройшли 

підготовку в ЦЕРН за період з 2011 року. На сьогодні Клуб став головним 

елементом  системи сприяння забезпеченню ефективного використання 

отриманих слухачами наукових шкіл ЦЕРН знань і досвіду для стимулювання та 

активізації вивчення школярами фізико-математичних і природничих наук,  

сприйняття ними STEM-освіти та популяризації ЦЕРН 



Упродовж реалізації проєкту, останні роки виконання якого ускладнились 

пандемією COVID-19 ( у т.ч. скасування чергових шкіл для педагогів у 2020 та 

2021 р.р.), Малою академіє здійснено комплекс компенсаційних заходів з 

популяризації та підтримки в Україні фізико-математичних і природничих наук, які 

за оцінками педагогів, значно сприяють подоланню викликаних локдауном та 

карантином обмежень. Деякі узагальнюючі показники щодо співпраці ЦЕРН-Мала 

академія за період квітень`2019 - грудень`2021:

- проведено 35 вебінарів за участю провідних науковців України та 

іноземних держав, у тому числі,  6 телемостів ЦЕРН-Україна (залучено вчених, 

які читали лекції і проводили заняття з педагогами та школярами України в 

ЦЕРН); 



Велика подяка педагогам і науковцям – почесним послам науки ЦЕРН в Україні, які 

в умовах локдауну та карантину повесні 2020 року на волонтерських засадах 

залучились до вебінарів з тематики ЦЕРН! Вони – слухачи шкіл ЦЕРН  минулих 

років щедро ділились своїми знаннями з педагогічною спільнотою України.  



Щиро і дружньо відгукнулись на запрошення до участі в якості спікерів у 

вебінарах Клубу вчені, які читали в ЦЕРН лекції для педагогів України в 

попередні роки. Велика їм за це повага і подяка! 



здійснено 10   наукових та науково-популярних публікацій в ЗМІ України та 

закордоном, видано 2 збірки наукових та методичних робіт педагогів, які 

пройшли підготовку в ЦЕРН; 



- створено 50   кліпів з титрами українською та англійською мовами у світлі 

заходів  тематики «Наш друг-ЦЕРН»  оприлюднених для вільного доступу в 

Ютьюб; 

- близько 6 тисяч - така кількість на сьогодні учасників та переглядів відеозаписів 

вебінарів Клубу; 



- для абітурієнтів-2021 проведено презентації фізичних факультетів Харківського 

національного університету ім. Василя Каразіна, Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка, матеріалознавчих спеціальностей 

Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського". 



З великим успіхом у Києві в листопаді 2021 року відбулась виставка «Прискорюй 

науку», яка є  частиною тимчасової експозиції Музею науки Малої академії наук 

України на честь 5-річчя співпраці України з Європейською організацією ядерних 

досліджень.

і в листопаді 2021 року відбулась виставка «Прискорюй науку», яка є частиною 

тимчасової експозиції Музею науки Малої академії наук України на честь 5-річчя 

співпраці України з Європейською організацією ядерних досліджень (CERN).



Згадані та інші заходи Малої академії з розвитку співпраці з ЦЕРН  користуються 

популярністю та авторитетом, схвально оцінюються їх глядачами – педагогами, 

учнями та батьками, студентами та науковцями.



Першочергово важливим елементом планування та здійснення конкретних 

заходів в рамках проєкту «Наш друг – ЦЕРН» і діяльності Всеукраїнського клубу 

почесних послів науки ЦЕРН в Україні є постійна комунікація з його учасниками 

для вивчення їх запитів та пропозицій щодо напрямків роботи і конкретних 

заходів. З цією метою здійснюється систематична «звірка годинників» -

опитування педагогів, науковців, спеціалістів, учнів та студентів, яких запрошено 

до  проєкту.



У контексті підготовки Клубу до продовження роботи в умовах карантину-2021 та 

пов`язаних з ним обмежень, окремої уваги заслуговують певні висновки, головні з 

яких доречно навести: у 100% надісланих відповідей респондентів  зазначається 

практична користь проведення вебінарів Клубу, а також перспективність 

поширення тематики вебінарів Клубу для популяризації STEАM- освіти. При 

цьому  велика увага приділяється практичним питанням роботи з 

старшокласниками, учнівською молоддю. В якості конкретного прикладу такого 

підходу з боку Клубу є вебінар на тему  «Підготовка шкільної команди і роботи на 

конкурс ЦЕРН «Beamline for Schools», присвячений висвітленню позитивного 

досвіду педагогів-почесних послів науки ЦЕРН в Україні з підготовки та участі 

українських шкільних команд у престижному міжнародному конкурсі під егідою 

ЦЕРН.



Заслуговує на увагу здійснення з урахуванням результатів опитування 

учасників заходів Клубу розширення тематичної палітри вебінарів з метою 

висвітлення актуальних наукових проблем та активації уваги молоді до фізико-

математичної тематики загалом. 



Учасники заходів Клубу висловили також побажання запрошувати спікерами на 

вебінари науковців, митців, дипломатів, молодь - відомих в Україні та світі наших 

співвітчизників, така  робота розвиватиметься упродовж 2022 року. 



Велика увага надається популяризації тематики ЦЕРН- Україна на сторінці

«Всеукраїнський Клуб почесних послів науки ЦЕРН в Україні та його друзі» у 

Фейсбук  



Проведене в рамках проєкту «Наш друг-ЦЕРН» міжнародне багатостороннє 

дослідження критеріїв ефективності використання отриманих педагогами в ЦЕРН 

знань («The International Study on the Effective Use of Knowledge Generated by CERN» 

– Project ISEUKGC), до участі в якому запрошувалися національні організатори 

навчальних програм ЦЕРН для педагогів з країн-членів ЦЕРН та асоційованих країн, 

показало позитивне ставлення закордонних фахівців до здійснення цього проєкту і 

створення національної системи сприяння поширенню знань ЦЕРН.  

Перспективним напрямком подальшого розвитку проєкту «Наш друг-ЦЕРН» також 

вважається створення вебпорталу Клубу під егідою НЦ МАНУ, на якому будуть 

розміщуватися науково-методичні, навчальні та інші матеріали – розробки 

педагогів та фахівців, які беруть участь в роботі Всеукраїнського клубу почесних 

послів науки ЦЕРН в Україні. 



Перша онлайн програма ЦЕРН для педагогів України - UATP-2022 

24-28 січня 2022 

Організатори та спікери 



Учасники  Програми UATP-2022 для педагогів України



Ми представляємо 24 області України і місто Київ



Вінницька область 



Волинська область 





Дніпропетровська область 



Донецька область









Житомирська область





Закарпатська область



Запорізька область 



Івано-Франківська область



Київська область









Кіровоградська область



Луганська область



Львівська область



Миколаївська область



Одеська область



Полтавська область



Рівненська область



Сумська область







Тернопільська область



Харківська область



Херсонська область







Хмельницька область



Черкаська область





Чернівецька область



Чернігівська область 



м. Київ



Приїхати на навчання до ЦЕРН було давньою мрією  66% членів 

делегації 



В результаті проходження навчання в ЦЕРН ми розраховуємо:

-підвищити загальний рівень наукового світогляду;

-підвищити рівень знань з фізики загалом;

-підвищити кваліфікацію з фізики часток;

-завести нові знайомства для подальшої співпраці



Знання отримані в ЦЕРН ми будемо

-передавати своїм учням;

-передавати колегам;

-висвітлювати в публікаціях, виступах на конференціях,

семінарах тощо



УВАГА! Слухачам Школи, які відвідають всі заняття і успішно виконають контрольну 

роботу, буде надіслано сертифікати ЦЕРН про проходження навчання.  

Вимоги до контрольної роботи: 

- вибрати одну з лекційних тем Школи і розписати програму - детальний 

план  висвітлення цієї теми для занять в університеті, коледжі, школі, гуртку, 

учнівському науковому товаристві тощо, який відображатиме дидактичний підхід 

викладача; 

- обсяг роботи - від 2 до 3 арк. тексту укр. мовою; усі поля по 25 мм; 

нумерація сторінок; абзац - 10 мм; шрифт - Times New Roman, розмір шрифту -14, 

інтервал - 2. 

Текст виконаної контрольної роботи надсилається  на адреси  

dariia.ternova@cern.ch  і  o.yurov@man.gov.ua в термін до 13 лютого 2022 включно.                         

Бажаємо успіху!



Дякуємо за увагу!

Підготував Олександр Юров – Київ, 26 січня 2022

o.yurov@man.gov.ua


