
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Базове навчання мистецьких дисциплін 
Навчання дев’ятьох різних мистецьких спеціальностей для дітей та молоді 
 
 
Інформація про базове навчання мистецьких дисциплін для тих, хто прибув з України 
 
Навчальні заклади з базовим викладанням мистецьких дисциплін мають бажання 
підтримати й допомогти дітям та молоді з України, щоб вони й надалі реалізували свій 
інтерес до мистецтва в Фінляндії. 
 
Базове навчання мистецьких дисциплін – це навчання різних мистецьких спеціальностей у 
місцевих мистецьких навчальних закладах у вільний час. Воно має конкретні цілі, поєднане з 
загальнодержавним навчальним планом, а викладачами працюють кваліфіковані фахівці. 
Навчання зорієнтоване в першу чергу на дітей та молодь. Є дев’ять мистецьких 
спеціальностей, яких можна навчатися: архітектура, образотворче мистецтво, рукоділля, 
медіа-мистецтво, музика, мистецтво слова, циркове мистецтво, танець і театральне 
мистецтво. 
 
Навчання дає навички до самовиявлення і до здобуття вищої професійної освіти відповідної 
мистецької спеціальності. 
 
Крім програми, базованої на навчальному плані, заклади організовують і іншу діяльність, 
наприклад, табори і творчі майстерні. 
 
 
Де організовують базове навчання мистецьких дисциплін? 
Базове навчання мистецьких дисциплін відбувається в навчальних закладах різних 
мистецьких спеціальностей, а саме в архітектурних школах, школах образотворчого 
мистецтва, школах рукоділля, школах медіа-мистецтва, музичних навчальних закладах, 
школах танців, театральних і циркових школах, а також у школах мистецтва слова. Частина 
безплатних культурно-освітніх навчальних закладів, особливо народних університетів, теж 
надає змогу для базового навчання мистецьких дисциплін. 
 
Навчатися можна майже по всій Фінляндії. Вибір мистецьких спеціальностей в різних 
муніципальних громадах різний. 
 
 
 



 

 

Для людей якого віку це навчання? 
Базове навчання мистецьких дисциплін зорієнтоване в першу чергу на дітей та молодь. 
Базове навчання мистецьких дисциплін можна розпочати в шкільному віці, а молодші діти 
можуть брати участь у дошкільному мистецькому вихованні. Чимало навчальних закладів 
надають змогу вчитися й дорослим. 
 
Як потрапити на базове навчання мистецьких дисциплін? 
Навчальний рік базового навчання мистецьких дисциплін починається в середині серпня і 
триває до середини травня. Частина навчальних закладів організує діяльність і під час 
канікул, зокрема в формі таборів і творчих майстерень. Терміни реєстрації на осіннє півріччя 
в різних навчальних закладах різний, а тому варто сконтактуватися безпосередньо з 
навчальним закладом. 
 
Більшість навчальних закладів заповнює місця за черговістю реєстрації. У деяких, особливо 
музичних навчальних закладах, може також бути організовано вступні іспити. 
 
Навчатися музики можна також і індивідуально, а інших мистецьких спеціальностей – 
здебільшого в групах. 
 
Мова навчання 
Офіційною мовою навчання є фінська або шведська. У деяких навчальних закладах є змога 
вчитися частково й англійською мовою, а в окремих навчальних закладах – можливо, й 
українською та іншими мовами. Варто сконтактуватися з навчальними закладами й разом 
поміркувати над розв’язанням мовного питання. 
 
Плата за навчання 
Базове навчання мистецьких дисциплін зазвичай платне для учнів. Розмір плати за півріччя 
залежить від конкретного навчального закладу. Чимало навчальних закладів надають 
безкоштовні місця або знижки. Про ці можливості варто поцікавитися, сконтактувавшись 
безпосередньо з навчальними закладами. 
 
Додаткова інформація англійською мовою 
Basic education in arts - OKM - Ministry of Education and Culture, Finland 
Спілка базового навчання мистецьких дисциплін: https://artsedu.fi/etusivu/en/ 
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