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ОСІННІ ТА ВЕСНЯНІ СВЯТА ФРАНЦІЇ 

 

Лазурний берег красивий й цікавий в усі пори року. А весна 

приносить сюди чудові свята та важливі події, які не можна пропустити! 

Приїхавши до Франції навесні, Ви побачите, як тут відзначають 

Великдень, у цей час в Каннах проходить знаменитий кінофестиваль (де 

мріють побувати туристи з усіх країн світу). А тим, хто любить автоспорт, 

надається можливість «вживу» подивитися автоперегони «Формула-1». 

Березень 

Якщо ви приїдете до цієї країни в березні, помітите, що у Франції 

свято 8 березня (Жіночий день) - не в «пошані». 

Зате в першу неділю березня тут активно відзначають День бабусь! 

Вітають усіх жінок, які мають онуків. У цей день французькі бабусі 

отримують знижки в магазинах, їм дарують безкоштовне відвідування у 

багатьох закладах, а діти й онуки - подарунки! 

20 березня відзначається День франкофонії - тобто тих, хто 

розмовляє французькою - мешканців Франції та інших країн, а також усіх 

поціновувачів французької мови. (Це свято регулярно відзначають з 1998-

го року, коли була створена міжурядова організація французької мови.) 

У цей день проводять різні семінари, презентації, організовують 

покази фільмів та концерти з репертуаром творів французькою мовою. 

Квітень 

Як і в багатьох країнах 1 квітня у Франції відзначають День сміху. 

(«Корені» цієї веселої традиції - ще в часах Середньовіччя, коли на 

весняних ярмарках народ веселили блазні та скоморохи. Часто вони 

обирали якогось городянина, який чимось їм не догодив, і починали 

глузувати з нього). 

Цікаво, що у Франції існує приказка - аналог фразі «залишитися в 

дурнях». Французи в такому випадку говорять «не залишитися в рибах». 

Чому так і до чого тут риба? Справа в тому, що в 16-у сторіччі Папа 

повелів перенести святкування Нового року на 1 квітня, а Сонце в цей час 

перебувало в сузір'ї Риб. 

Свято Великодня, як відомо, щороку припадає на різні дати (і тому 

не завжди відзначається у квітні). 
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У Франції це свято люблять і чекають, заздалегідь готують для 

близьких та друзів подарунки - шоколадні фігурки великодніх зайчиків. 

Традиція розфарбовувати яйця тут також поширена. 

Травень. 

1 травня французи відзначають Свято Праці та день Конвалії. З цим 

днем пов'язані цікаві традиції - у подарунок зазвичай підносять конвалії, 

що вважаються символом щастя. (Раніше у цей час проводилися різні 

обряди з використанням рослин, намагалися зцілитися ранковою росою, а 

різним людям дарували рослини, «натякаючи» на характер і своє ставлення 

до цієї людини. Так, друзям дарували глід, ледареві - бузину, вередливим і 

непоступливим сперечальникам - гостролист, тощо). 

8 травня у Франції - офіційний вихідний на честь Дня Перемоги, 

Свята перемоги над фашизмом. У пам'ять про загиблих під час Другої 

світової війни тут теж приходять до пам'ятників і братських могил, 

покладають вінки та квіти. 

У 2-у декаду травня проходить престижний Каннський 

кінофестиваль. (Вперше свято в Каннах пройшло у 1946-у році). Місце 

проведення, як відомо - Палац фестивалів на Набережній Круазетт, де на 

червоній килимовій доріжці можна побачити знаних акторів та режисерів з 

усього світу. За найкращий кінофільм тут вручають в нагороду «Золоту 

пальмову гілку». 

14 травня - свято Вознесіння Господнього, в церквах проводяться 

богослужіння та процесії на честь воскреслого Ісуса Христа. 

Автоперегони «Формула-1» в Монако починаються у третій декаді 

травня. Етап, що проходить на трасі князівства, триває чотири дні. Траса 

дозволяє азартним глядачам спостерігати за подіями на максимально 

можливо близькій відстані. (Перші змагання проходили 1911-го року, 

перший «Гран-прі» було вручено у 1950-у році). 

Тим більше - в розпал «оксамитового сезону», коли сонечко лагідно гріє, а 

не припікає, й на пляжі - порівняно мало відпочиваючих. Можна спокійно 

гуляти будь-яким містом Провансу, відвідуючи пам'ятки і добиратися 

практично у будь-яку «точку» узбережжя без черг та товчії. До того ж 

знижуються ціни на авіаквитки, в ресторанах та готелях. 

Не варто забувати й про осінні свята! Ви чудово проведете час, 

беручи участь у «Святі каштана», веселих витівках Хеллоуїна або на 

Рив'єрі - в ході захоплюючої регати «Вітрила Сен-Тропе». 

Вересень. 

У перший осінній місяць варто запланувати відвідання Ніцци та 

Сен-Тропе. У Ніцці в середині вересня можна потрапити на «Свято порту». 

На вулиці виходять «і старий, і малий» - місцеві мешканці й гості міста 

гуляють, відвідують виставки, насолоджуються «живою» музикою, 

виставами вуличних артистів, смачними стравами з риби та морепродуктів. 

Увечері - традиційний яскравий і гучний салют! 
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Потім переміщуємося до Сен-Тропе, де наприкінці вересня 

(протягом останнього тижня) проводиться вітрильна регата. Це дійсно 

«свято, яке завжди з тобою» - адже «Вітрила Сен-Тропе» проходить тут 

щороку вже понад тридцять років й стало традиційним! (А почалося все зі 

змагання двох яхт). Тепер щорічно в цьому захоплюючому спортивному 

заході беруть участь кілька сотень яхт. 

Жовтень. 

Жовтень - місяць не менш насичений подіями. По усій країні 

відзначають «Свято Каштана» (2-га неділя жовтня). Каштани давно стали у 

Франції національним продуктом, французи почали першими 

культивували плоди цього дерева. За старих часів ці плоди замінювали 

бідним людям хліб та картоплю, а пізніше каштани стали вважатися 

делікатесом! Тож у «Свято Каштана» можна поласувати каштанами у 

самих різних видах - Вам запропонують смачні супи, салати та десерти з 

каштанів у будь-якому кафе чи ресторані. 

Починаючи з 1989-го року в жовтні щорічно Франція відзначає 

«Свято читання» (проходить воно у другій половині місяця). Прихильники 

читання та книг святкують три дні - в цей час проводяться зустрічі читачів 

з популярними письменниками і поетами, книжкові виставки та ярмарки, 

різні конференції та читання. Прийнято у це свято дарувати рідним та 

друзям книги, також багато хто приносить свої книжки до громадських 

бібліотек. 

Свято Хеллоуїна (тридцять першого жовтня) відзначають вже 

практично у всіх країнах, й Франція - не виняток. Найактивнішу участь в 

карнавалах і вечірках з цього приводу бере молодь. Задовго до свята 

готують костюми різних духів і «страшні» маски! 

Історія цього свята сягає «корінням» у далеке минуле, ще від давніх 

кельтів. (Кельтські племена ділили рік усього на 2 частини - літо та зиму. 

Вважалося, що зима наступала в ніч на 1 листопада). Кельти вірили, що 

взимку в темницю Князя тьми потрапляв Бог Сонця, якому вони 

поклонялися - і тому злі духи з мерцями могли вторгнутися в світ живих. 

Листопад. 

У листопаді, продовжуючи свято Хеллоуїн, у Франції першого дня 

місяця відзначають День всіх святих. На Лазурному березі це - головне 

свято місяця. Люди в цей день ставлять свічки на знак поминання 

померлих родичів і предків, відвідують кладовища, моляться, усюди 

звучать католицькі піснеспіви. 

11 листопада французи відзначають День перемир'я - закінчення 

1918-го року Першої світової війни. У цей день згадують загиблих на 

війні, покладають квіти до могили Невідомого солдата та інших 

пам'ятників. 

У другій половині місяця варто відвідати Монако, де 19 листопада 

проходить «Свято монегасків» (невелика народність, яка проживає тут. Їх 
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близько двох відсотків від загальної кількості населення.). Монегаски на 

свято вбираються в одяг кольорів свого прапора - червоно-білих тонів. 

Вранці зазвичай в Кафедральному соборі служать месу мовою монегасків. 

Потім можна побачити парад гвардійців на площі. а вечорами на честь 

свята в Монте-Карло дають Оперу. У всіх святкових заходах бере участь 

князь Монако. 

Кожна французька провінція має свій святковий календар, тому при 

бажанні вам вдасться побувати на народних гуляннях та урочистостях 

мало не кожні вихідні. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 

Нині якісна освіта розглядається як основний показник якості 

професійного життя, знаряддя культурної злагоди та економічного 

зростання. Якість освіти залежить від багатьох чинників, серед яких: 

висока професійна підготовка, наявність новітньої системи оцінювання 

знань та викладу матеріалу, забезпечення навчально-методичними 

рекомендаціями, використання сучасних інноваційних технологій, 

науково-дослідницька та навчальна діяльність, достатній рівень 

матеріально-технічного забезпечення, співробітництво з університетами не 

тільки України, але й інших країн [1, с.58]. 

Водночас, провідною метою діяльності вищого навчального закладу є 

забезпечення належних умов щодо отримання професійної освіти 

майбутнім фахівцем. 

Так, Л. Драгієва зазначає, що «управління якістю освіти має 

спрямовуватися на забезпечення якості параметрів навчально-виховного 

процесу і результатів навчання особистостей, задоволення іх освітніх 

потреб і сподівань щодо здобуття професійних та загальнолюдських 

компетентностей. У зв’язку з цим, одним з пріоритетів при впровадженні 

системи управління якістю освіти у вищих навчальних закладах є 

використання компетентнісного підходу. Його застосування при підготовці 


