
ЦЕНТР ФРАНКОФОНІЇ 

 

Почесний президент Миколаївської обласної асоціації «Альянс Франсез», 

Голова Координаційної ради Центру франкофонії: Тетяна Сергіївна Каірова 

– кандидат філологічних наук, доцент. 

Миколаїв був дев’ятим містом України, в якому в 1992 р. з’явився «Альянс 

Франсез», французька громадська асоціація, яка виникла у Франції в 1883 р. 

за ініціативою видатних діячів країни, які бажали, щоби французька мова і 

цивілізація були відомі у всьому світі. Сумісними зусиллями в межах 

культурного проекту Миколаївської обласної асоціації «Альянс Франсез» та 

Чорноморського державного університету імені Петра Могили в 1999 р. було 

засновано Центр Франкофонії, на відкриття якого прийшли сотні миколаївців, 

з квітами, подарунками, теплими привітаннями. Приїхав пан Марк Саньоль, 

дипломат, директор Французького культурного центру в Україні, а також 

Корін Грийо, представник Посольства Франції, директор Французького 

центру в Одесі. За 17 років роботи Центру франкофонії у нас з’явилося багато 

друзів, з якими організовувались художні виставки, конкурси, концерти та 

вистави (відомі діячі культури – Ольга Петренко, Анатолій Золотухін, Тетяна 

Купцова, Юлія Гурьєва, Інна М’яло, Роман Гарасюта, Анатолій Никифоров, 

Світлана і Лідія Леонови, Андрій Антонюк, Василь та Ірина Пак, Юрій 

Трегубов, Анетта Рашевська, Лілія Албеско, Валерій Кузнєцов-Залюбовский, 

Алексій Шатура та інші). 

Уже й нашому французькому театру «Le Graal» близько двадцяти років, а 

голови перших його чудових акторів, таких як Євген Ілічев, прикрашають 

сріблясті блискітки сивини. Кожного року нашому театру вдавалося пройти 

вимогливий суд журі і залишатися в десятці кращих українських колективів, 

бути лауреатами Міжнародних конкурсів, організованих Посольством 

Франції та Французьким центром. Зараз Центр франкофонії в ЧНУ імені 

Петра Могили продовжує працювати, приймати нових відвідувачів, що 

цікавляться французькою мовою та культурою. Він працює в тісному 

співробітництві з українською і світовою мережею Альянс Франсез, а також з 

іншими організаціями України (Асоціацією викладачів французької мови 



України, Франкофонної асоціації України), Посольством Франції в Україні, 

університетами Франції, Європи, світу та іншими організаціями. Цій роботі 

віддають свої сили Сергій Сидоренко, Альберт Краюшкін, Неоніла Міцкевич, 

Юлія Завірюха, Аліна Мозолевська, Василь В’єнцко, Тамара Ползікова і 

Татяна Каірова. Провідними напрямами діяльності Центру є: 

1) Проведення курсів французької мови за комунікативними методикам 

високої якості. 

2) Доведення до відома студентів інформації щодо навчання у Франції та 

франкомовних країнах, консультації щодо участі в конкурсах.  

3) Реалізація міжнародних наукових проектів, щорічної Міжнародної 

наукової конференції «Україна і франкомовний світ: формування нового 

мислення». 

4) Робота франкомовної медіатеки, яка містить підручники, художні твори 

та періодичні видання французькою мовою, відеокасети та DVD, 

енциклопедії, надані «Альянс Франсез», Французьким Центром при 

Посольстві Франції в Україні.  

5) Організація культурних заходів (фестивалів «Французька весна», 

«Наслідки співробітництва з франкомовними країнами в історії Мико-лаєва», 

творчих зустрічей з французькими письменниками, акторами, музикантами; 

вистав франкомовного театру «Le Graal») спільно з Фран-цузьким 

Культурним Центром в Україні. 

У нашому Центрі побували та залишили відгуки в Золотій книзі 

відвідувачів посли Франції в Україні пан Філіп де Сюрмен, пан Паскаль 

Фіескі, посол Швейцарії в Україні, нащадки маркіза де Траверсе, пер-шого 

військового губернатора Миколаєва й Севастополя, міністра військово -

морського флоту Росії XVIII–XIX ст. Мадлен дю Шатне (де Траверсе) та 

киянин Олег Траверсе, нащадки першого директора Миколаївської обсер -

ваторії Карла Кнорре – Сюзанна Ераль і Серж Прат, а також нинішній 

директор цієї Обсерваторії, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор 

фізико-математичних наук, професор Геннадій Іванович Пінігін, професор 

Академії Безансона (Франція) пан Олів’є Ле Паж та багато інших видатних 

діячів науки і культури франкомовних країн. 


