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мистецької освіти в Данії є активне залучання дітей та молоді до 

традиційних народних мистецтв і до їх найсучасніших проявів, таких як – 

ремесло та сучасний дизайн, до музичного фольклору і сучасних 

електронних музичних технологій, тощо. 
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Плетньова А.C. 
МИСТЕЦЬКА СКЛАДОВА ОСВІТИ В ЛІЦЕЯХ ФРАНЦІЇ 

 

 Постановка проблеми та її актуальність. Сьогодні, педагогічна 

громадськість Європи констатує, що чинна система освіти, яка з XIX ст. 

базується на поділі змісту шкільного навчання на дисципліни, дає лише 

фрагментальні знання, а не цілісне уявлення про світ. Багато французьких 

учених (зокрема відомий філософ Е. Морен у своїй книзі "Об'єднати 

знання: виклик XXI століття") вважають, що на сучасному етапі розвитку 

суспільства й освіти важливо, аби точні та соціальні науки, література та 

мистецтва утворювали цілісний інформаційно-освітній простір та 

призвичаювали розум молоді до "контекстуалізації та узагальнення". 
 Індивідуальні керовані роботи (ТРЕ — travaux personnels encadres) 

можуть бути пов'язані з будь-якими шкільними предметами, й 

мистецькими зокрема, і розглядаються Міністерством освіти Франції як 

головний напрям реформування ліцеїв, розпочате у 1999 р., а їх 

упровадження - якісні, навіть революційні, освітні зміни. Іноваційна 

форма навчання передбачає обов'язкове включення до проекту змістового 

поля двох і більше шкільних дисциплін. Отже, індивідуальні керовані 

роботи можна розглядати як форму проектного міждисциплінарного 

навчання.  
З 2000 у ліцеях Франції набуває поширення інноваційна форма 

навчальної діяльності — індивідуальні керовані роботи (ТРЕ), які за 

своєю суттю є різновидом міждисциплінарних проектів.  
Інтеграція шкільних дисциплін покликана усвідомленню учнями 

таких основних філософських понять, як Космос, Життя, Людство тощо. 

Тому перед французькими викладачами лецеїв повстало завдання пошуків 
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міждисциплінарних зв'язків, включення до ТРЕ якнайбільшої кількості 

наук, залучання до цих пошуків старшокласників, з тим аби вирішувати 

одну з нагальних педагогічних проблем сьогодення — напрацювання 

інтегрованої системи освіти. Міністерство освіти у процесі впровадження 

індивідуальних керованих робіт, щоб допомогти викладачам та учням у 

виборі тем, розробили перелік загальних національних тем ТРЕ, 

пов'язаних зі змістом навчальних програм. 
 Теми визначаються для кожної з трьох серій (напрямів) — 

літературної (L), наукової (S) та економіко-соціальної (ES) і окремо для 

першого й випускного класів загальноосвітніх ліцеїв. Деякі з них можуть 

бути спільними для усих серій та класів французького ліцею. Спільність 

тем ТРЕ на різних серіях дає змогу ліцеїстам знаходити зв'язки між 

різними сферами знань. А спільність тем для першого і випускного класів 

уможливлює продовження у випускному класі роботи над уже обраною 

темою, ґрунтовніше дослідження її проблематики, розширення контексту 

для виявлення міждисциплінарних зв'язків. У разі обрання теми 

мистецтва, література та політика можуть розглядатися два-три види 

мистецтва, виражальні засоби яких використовують, наприклад, у 

театральній постановці, пластичній композиції, створенні виставки, 

фильму тощо.  
 До мистецьких складових належать: пластичні мистецтва, історія 

мистецтв, музика, кіно та аудіовізуальні засоби, танець, театр тощо — 

звичайно найчастіше має місце в темах ТРЕ гуманітарно спрямованої 

літературної серії. Мистецькі дисципліни неважко поєднати з 

літературою, історією/географією, іноземними мовами, давніми мовами 

(грецькою, латиною), а у випускному класі ще й із філософією. (Проте 

перелік національних тем і підтем та вже напрацьований у ліцеях досвід 

свідчать, що мистецтва можуть бути органічною частиною змісту 

індивідуальних керованих робіт наукового та економічно-соціального 

спрямування й поєднуватися практично з усіма шкільними предметами). 
 Можуть бути різні форми презентації ТРЕ в контексті 

національної теми «Мистецтва, література та політика»: різні види 

монтажу — ілюстрації, фотографії, відео, створення візуальних трюків, 

малюнки, пародії, імітації, стилізації, комікси, документальний фільм, 

афіші, сторінки Web тощо. Напрями пошуків тем ТРЕ, які запрапоновані 

Дирекцією шкільної освіти, а також можливі форми їх презентації не є 

вичерпними. Вони лише допомагають зорієнтуватися в пошуках теми, яка 

б відповідала колу інтересів конкретного ліцеїста чи маленької робочої 
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учнівської групи. Ці пропозиції завжди лишають відкрите поле для 

педагогічної та учнівської пошукової творчості. Наприклад, у одному з 

ліцеїв навчального округу Діжон двоє учнів першого класу літературної 

серії для реалізації ТРЕ на тему «Офіційне мистецтво періоду ІІІ Рейху» 

обрали форму уявного діалогу Б.Брехта та А.Гітлера. Оригінальна форма 

презентації стала основою для нового спектаклю у ліцеї. 
 Мистецька складова змісту ТРЕ може бути органічним, іноді — 

невід'ємним компонентом. Мистецтва не лише забезпечують естетичний, 

емоційно забарвлений вимір проектів, але й, водночас, виконують у них 

функцію важливих історичних, наукових, інформаційно насичених 

документів. ТРЕ — це дух свободи і повернення до майєвтики — 

сократівського методу стимулювання мислення та встановлення істини, 

тому нерідко індивідуальні керовані роботи називають «зернами надії для 

ліцеїстів». У процесі здійснення ТРЕ ліцеїст має потребу в самостійності, 

ніж у класичній схемі: вікладач, який «знає», - учень, який «навчається». 

Висновки. Завдяки ТРЕ, старшокласники доють змогу задовольняти 

інтелектуальні та емоційні потреби в ситуації створення власного 

проекту, вони мають здійснювати пізнання світу відповідно до своїх 

внутрішніх устремлінь та самим структурувати свої знання. Педагогу в 

цьому процесі відводиться роль спостерігача і помічника. ТРЕ активізує 

великий багаж знань, збагачують його на основі природних пізнавальних 

потреб та відкриває зв'язки між різними сферами. 
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