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children and youth. The analysis of scientifically substantiated and tested in 

practice methods and techniques of physical training of children in the 

conditions of a particular group of Pavlishka school has been carried out. A 

great attention is paid to the views of the great teacher on the need to take into 

account the age and individual characteristics of students during physical 

education, in particular, a clear system of labor tasks, physical and gymnastic 

exercises, which aims to develop the child physically and spiritually, to temper 

its body, to cultivate a sense of beauty. The effective forms of organization of 

physical education used by V. Sukhomlinskyi have been lighted. Useful advice 

of the pedagogue concerning the preservation and enhancement of children's 

health are collected. 

Key words: physical education, physical hardening, methods, forms, 

means of physical education, sports competitions, sports games, tourist trips. 

Стаття надійшла до редакції 09.10.2018 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА В КРАЇНАХ ЄВРОПИ 

 

Анотація У статті розкрито аспекти підготовки майбутніх учителів 

галузі образотворчого мистецтва в країнах Європи. Проаналізовано 

проекти, резолюції, Концепції, Міжнародні конференції у галузі освіти, 

окреслено їх значення в розвитку образотворчого мистецтва шкіл Європи. 

Визначено особливості підготовки учителів образотворчого мистецтва в 

різних європейських країнах (Бельгія, Естонія, Ірландія, Латвія, 

Нідерланди, Фінляндія, Ісландія, Греція, Італія, Фінляндія, Словаччина, 

Словенія та ін.). Розкрито концепції та шляхи підготовки вчителів 

образотворчого мистецтва країн зарубіжжя. Здійснено детальний аналіз 

підготовки вчителів образотворчого мистецтва у Франції, Німеччині, 

Польщі. 

Ключові слова: галузь мистецтва, підготовка майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва, країни Європи. 

 

Постановка проблеми. Освіта і виховання майбутньої молоді 

відбувається у загальноосвітніх закладах. Тож основний тягар 

відповідальності успішного поєднання виховної та освітньої функції 

покладається на вчителів. У змісті кожної навчальної дисципліни є 

сторони, які складають освітню та виховну основу і тісно повʼязані між 

собою. Освітня основа образотворчого мистецтва – це ті компетентності, 

які надають можливість учням свідомо сприймати і розуміти твори 

образотворчого мистецтва, а також грамотно і виразно користуватися ними 

в особистому житті. Власне, такі задання і стоять перед учителями 

© Гудовсек О. А., 2018 
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образотворчого мистецтва. 

Аналіз останніх досліджень з проблеми засвідчує, що різні 

аспекти освіти у країнах Європи досліджували такі науковці, як 

В. Кравець, П. Сікорський, К. Корсак, Л. Пуховська, Б. Вульфсон, 

В. Корсунов, А. Джуринський та інші. Зокрема, Л. Пуховська вивчала 

проблему підготовки вчителів у країнах Західної Європи, Н. Яцишин 

досліджував проблему педагогічної підготовки вчителів у Великій 

Британії; професійна підготовка вчителів у Англії та Уельсі в кінці ХХ – на 

початку ХХІ ст. досліджувалася Н. Авшенюк; проблема формування 

педагогічної майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії 

розглядалася Ю. Кіщенко [4]; систему підготовки педагогічних кадрів у 

Норвегії досліджено В. Семілетко. Практика зарубіжної освітнього 

процесу в галузі мистецтва стала предметом наукового пошуку провідних 

українських та зарубіжних вчених. Приміром, у наукових працях 

О. Дем’янчук, С. Коновеця, Л. Масол, В. Орлова, Г. Падалки, 

О. Рудницької розкрито підготовку майбутніх учителів до викладання 

образотворчого мистецтва та естетичного виховання учнів [5; 9]. 

Зарубіжний досвід підготовки вчителів, зокрема, у галузі образотворчого 

мистецтва репрезентовано в наукових працях Н. Абашкіної, С. Бобракова, 

Ю. Кіщенко, Н. Мукан, Т. Харченко [2; 4; 7]. Питання підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до реалізації завдань естетичного 

виховання та мистецької освіти представлено у наукових здобутках таких 

зарубіжних учених: Е. Мартісаускіне, Р. Віткаускас, Ж. Рінкевічюс, 

М. Сінжеревської, Д. Собіранської, М. Радванської, Я. Фігель, Д. Вентер.  

Мета статті - узагальнення досліджень підготовки учителів 

образотворчого мистецтва в зарубіжних країнах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У нормативних 

документах України та зарубіжних країн зосереджено значну увагу на 

необхідності якісної підготовки фахівців у сфері образотворчого 

мистецтва, адже лише високоосвічена й естетично культурна особистість у 

змозі забезпечити належну освіту молодого покоління.  

Тому в останні десятиліття спостерігається зростання інтересу 

міжнародних організацій до образотворчого мистецтва, культури, його 

викладання в школах, інших інституціях, до підготовки вчителів галузі 

мистецтва до здійснення художньо-творчої практики. Результатом такої 

діяльності є реалізація міжнародних проектів, резолюцій, концепцій та 

проведення Міжнародних конференцій у галузі освіти, зокрема:  

- Culture, Creativity and the Young (1995 р.), метою якого було 

визначено – вивчення існуючого стану мистецької освіти у школах держав-

членів Євросоюзу, а також організації позакласних заходів в галузі різних 

видів мистецтв; 

- Міжнародна конференція «Promoting Cultural Education in Europe» 

(2006 р.), результатом роботи якої стала розробка глосарія для уніфікації 



159 

 

визначення поняття «культурна освіта» та інших термінів, пов’язаних з 

цією галуззю, зокрема, «мистецька освіта»; 

- Road Map for Arts Education (2006 р.) при ЮНЕСКО, наголошено 

на дотриманні прав людини на освіту; розвитку індивідуальних здібностей; 

підвищенні якості освіти, мистецької, зокрема [13, с. 3–7]; 

- Лісабонська конференція (2006 р.), що стає кульмінацією 

п’ятирічної міжнародної співпраці ЮНЕСКО з її партнерами в галузі 

освіти і яка утверджує конститутивність створення умов для розвитку 

мистецтва у всіх сферах; 

- White Paper on intercultural dialogue (Біла книга Європи) (2008 р.), 

в якій зазначачено освітні заклади (в тому числі і школи), які мають 

потенціал для навчання і діалогу засобами мистецтва та через організацію 

культурних заходів [14, с. 32–34]; 

- Європейська програма з культури, затверджена Радою 

Європейського Союзу (2007 р.). У порядку денному зроблено акценти на 

вплив художньої освіти у розвитку творчого потенціалу особистості; 

- Report on artistic studies in the European Union (2009 р.), яка 

ухвалила рекомендації, серед них і для освітньої галузі: мистецька освіта 

(зокрема, образотворче мистецтво) має бути обов’язковою на всіх рівнях 

здобуття освіти; викладання дисциплін мистецького циклу здійснювати з 

використанням новітніх інформаційних та комунікаційних технологій; 

навчання історії мистецтв (образотворчого) має передбачати зустрічі з 

професіоналами галузі та відвідування виставок, музеїв тощо;  

- ІІ Всесвітня конференція мистецької освіти (2010 р.), головною 

метою якої була розробка конкретного плану дій щодо освіти в цій галузі 

та провідних завдань (забезпечення доступності в галузі мистецтва 

(образотворчого) як одного з фундаментальних і стійких компонентів 

відновлення освіти, проведення заходів і розроблення програм в галузі 

мистецтв (зокрема, образотворчого), вирішення освітніх проблем на 

сучасному етапі [3]. 

Освіта в системі професійної підготовки учителів образотворчого 

мистецтва передбачає формування усіх компонентів освітнього процесу, 

зокрема: знань, умінь та досвіду їх практичного застосування. 

Знання складають основу підготовки майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва. Вони включають систему психолого-

педагогічних знань, мистецьких понять, художньо-естетичних категорій, 

які становлять уявлення про сутність, види та жанри мистецтва, 

особливості образної мови образотворчого мистецтва; розкривають 

особливості організації навчального процесу, загальнодидактичні засади, 

зміст, форми і методи, засоби, інноваційні технології навчання в галузі 

образотворчого мистецтва. 

Уміння та досвід їх практичного застосування передбачає 

формування мистецької та методичної компетентностей майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва: розширення і збагачення художньо-
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естетичного досвіду, оволодіння художніми вміннями та навичками в 

практичній діяльності; набуття досвіду щодо організації освітнього 

процесу на уроках: реалізації змісту, форм і методів, інноваційних 

технологій; готовність застосовувати отриманий досвід у професійній 

педагогічній діяльності. 

Вчителі образотворчого мистецтва відіграють фундаментальну роль 

у розвитку творчого потенціалу учнів і молоді. 

Аналіз педагогічної літератури з проблеми дослідження дає 

підстави для визначення ключових тенденцій у зарубіжних країнах щодо 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва: «освіта через 

мистецтво», міждисциплінарність мистецтва; подолання обмеженості 

шкільного курсу образотворчого мистецтва через запровадження 

позакласної та позашкільної практики, обміну інформацією, залучення 

митців, культурологів; використання ІКТ та соціальної мережі «інтернет»; 

залучення дітей до занять образотворчим мистецтвом через особистісну 

мотивацію. 

Варто наголосити, що у зарубіжних країнах підготовка вчителів 

образотворчого мистецтва в системі початкової і середньої освіти є 

неоднаковою. У більшості країн Європи викладання образотворчого 

мистецтва в початкових школах здійснюється вчителями-класоводами, у 

навчальному плані фахової підготовки яких включена методика 

викладання дисциплін мистецького спрямування, а учителі образотворчого 

мистецтва середньої школи після закінчення навчання отримують ступінь 

бакалавра або магістра в цій галузі.  

В окремих країнах існує практика прийому на роботу вчителів, які 

мають спеціальну художньо-педагогічну підготовку, або підготовку у 

галузі мистецтва, дизайну, архітектури тощо. Наприклад, за відсутності 

кваліфікованого викладача з образотворчого мистецтва, дітей навчають 

професійні художники учать дітей, однак через деякий час художники 

повинні здобути педагогічну освіту, щоб отримати постійний статус 

учителя (Бельгія, Естонія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія і 

Ісландія). Приміром, у Нідерландах до набуття кваліфікації учителя 

художники можуть викладати на основі сертифікату «Художник у класі». 

Такі вчителі всебічно розвивають молодь і сприяють формуванню 

художнього смаку та творчого потенціалу школярів.  

Проте у переважній більшості Європейських країн вчителі 

образотворчого мистецтва, незважаючи на статус професійного 

художники, повинні опанувати зміст, методику професійної підготовки 

навчального предмету (Греції, Італії, Фінляндії, Словаччини та Словенії).  

Аналіз науково-педагогічної літератури [1; 4; 5] дає підстави 

стверджувати, що в європейських країнах є два шляхи для навчання 

вчителів образотворчого мистецтва: 1) у закладах вищої освіти, зокрема, і 

в художніх академіях; 2) продовження професійного навчання або 

вивчення методики викладання образотворчого мистецтва як частини 
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підготовки вчителів педагогічних факультетів. Наприклад, у Чехії та 

Словаччині студенти можуть стати вчителями образотворчого мистецтва 

двома способами – навчатися на педагогічних факультетах або в закладах 

вищої мистецької освіти, а потім опановувати професійну підготовку 

вчителя [11, с. 78.]. На Кіпрі та в Греції, вчителі, які працюють у 

початкових школах, вивчають методику мистецьких дисципліни як 

частину підготовки вчителів початкових класів, що дає їм право викладати 

ці курси у початкових школах. Водночас вчителі, які готуються викладати 

в середній ланці загальноосвітньої школі зазначених країн, як правило, 

отримують ступінь бакалавра. Аби стати вчителем образотворчого 

мистецтва в початковій школі Ірландії, студенти повинні отримати ступінь 

бакалавра мистецтва і дизайну чи ступінь магістра образотворчого 

мистецтва та диплом викладача мистецтва і дизайну.  

Сучасні європейські університети пропонують студентам різні 

моделі підготовки вчителів образотворчого мистецтва, зокрема, 

«однофазову» та «двофазову». Навчаючись за першою моделлю, студент, 

вдало завершивши базову підготовку, може одразу претендувати на посаду 

учителя. За другою – теоретична підготовка майбутніх учителів 

зосереджується у закладі вищої освіти (перша фаза), а практична (друга 

фаза) – переноситься в школу. На другій фазі навчально-практична робота 

в школі поєднується з навчанням на спеціальних курсах, де засвоюються 

методики викладання спеціальних дисциплін і питання психолого–

педагогічної підготовки. Статус повноправного вчителя образотворчого 

мистецтва присвоюється лише після успішного завершення другої фази 

навчання, написання диплома та складання державного іспиту. 

Зарубіжний досвіду пошуку нових концепцій підготовки вчителів 

образотворчого мистецтва опирається на функціонування кількох 

найпоширеніших способів підготовки вчителів. 

Перший – «паралельний» – будується за принципом паралельності 

всіх компонентів навчальної програми протягом усього терміну підготовки 

вчителя (Велика Британія). Зокрема, вузівська підготовка вчителів на 

першому етапі відбувається на педагогічних факультетах коледжів, 

інститутів, університетів, університетів і після складання випускових 

екзаменів присвоюється ступінь бакалавра освіти (наук, мистецтва), а 

також статусу кваліфікованого вчителя.  

Наступний крок – продовження здобуття освіти в магістратурі, за 

бажанням у докторантурі. Отже, абітурієнт при зарахуванні до закладу 

педагогічної освіти потрапляє до багаторівневої системи, де для здобуття 

ступеня бакалавра проходить чотирирічну програму базової підготовки, 

що передбачає паралельне засвоєння всіх компонентів підготовки вчителя. 

«Інтегрований» – другий спосіб підготовки педагога. Вивчення 

компонентів навчальної програми здійснюється не тільки одночасно, а й у 

взаємозвʼязку одна з одною, загалом через інтеграцію теорії з практикою. 

Цей спосіб підготовки учителів є поширеним у скандинавських країнах 
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(Фінляндія, Ірландія, Швеція), переважно в галузі підготовки вчителів 

початкової школи. 

Третій спосіб підготовки учителів – «послідовний» – є 

найпоширенішим у Західній Європі. Він передбачає вивчення загальних і 

спеціальних дисциплін на першому етапі навчання, а вивчення дисциплін 

психолого-педагогічного циклу й навчальну практику – на другому, 

завершальному етапі.  

Приміром, у Німеччині університети відповідають за теоретичну 

частину підготовки майбутнього вчителя, а місцеві органи народної освіти 

і школи – за практичну. [2, с. 154.]. Подібна тенденція спостерігається і в 

Англії. Заклади вищої освіти здійснюють цілісну теоретичну підготовку 

вчителів, а практична професійна підготовка відбувається у процесі 

безпосереднього викладання [10, с. 7]. 

У багатьох європейських країнах педагогічні навчальні заклади є 

автономними. Вони мають особливості у побудові програм щодо 

викладання предметів естетичного спрямування, де ці дисципліни є 

обовʼязковими або факультативними. Зокрема, в Естонії образотворче 

мистецтво є обʼєктами факультативної підготовки вчителів початкової 

школи (студенти повинні обрати один із запропонованих на вибір 

предметів естетичного циклу: образотворче мистецтво, музика, 

хореографія). Натомість в Ісландії студенти педагогічного факультету 

повинні вибрати три предмети мистецького циклу, серед яких: 

образотворче мистецтво, музика, театр, хореографія, ремесла. Подібна 

тенденція спостерігається в Болгарії та Чехії, де майбутні вчителів можуть 

обрати комплекс предметів зі спеціалізації серед різновидів мистецтва, 

хоча заклади вищої освіти є автономними і тому програми навчання 

можуть відрізнятися [12, с. 16.] 

У Франції образотворче мистецтво внесено до переліку основних 

дисциплін з поглибленим викладанням. Концепція художньої освіти цієї 

країни ґрунтується на трьох принципах: встановлення зв’язків між 

культурно-мистецькою сферою та іншими галузями знань; поєднання 

творчих зусиль вчителів мистецтва і культурних установ; створення 

платформи для культурно-мистецької практики учнів. Вчителя 

образотворчого мистецтва готують не лише як учителя, фахівця-

художника, а й як організатора, що може ініціювати відкриття виставок; 

налагоджувати співпрацю з музеями, чиї експозиції можуть бути 

навчальними матеріалами для студентів, що розвивають естетичний смак, 

та відкритими для проведення уроків образотворчого мистецтва.  

Посилення уваги щодо реалізації завдань мистецької освіти 

спостерігається і у Польщі. З цією метою польські педагогічні заклади 

вищої освіти впроваджують нові спеціальності («Художня освіта в галузі 

образотворчого мистецтва», «Образотворче мистецтво та музика», 

«Педагогічна освіта в галузі образотворчого мистецтва»); оновлюють 

навчальні плани, згідно з якими майбутніх учителів, зокрема музики 
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готують до викладання образотворчого мистецтва; організовують дворічні 

«довчання» (dokształcenie) випускників напряму «Музичне виховання» як 

учителів образотворчого мистецтва і навпаки – випускників напряму 

«Образотворче мистецтво» – як учителів музики [8]. 

Останнім часом у Польщі проводяться фундаментальні дослідження 

в межах спеціальних проектів, серед яких: «Опрацювання моделі 

підготовки вчителів музики й образотворчого мистецтва». У процесі 

проекту було проаналізовано цілі та структуру підготовки вчителів 

образотворчого мистецтва, художньої підготовки майбутніх учителів 

початкового навчання і дошкільного виховання в системі вищих 

педагогічних шкіл та університетів, а також цілі та структуру підготовки 

вчителів образотворчого мистецтва в інститутах [8, с. 24]. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, зарубіжний 

досвід свідчить пpo piзнoмaнiтнi пiдхoди дo фopмувaння системи фахової 

підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до професійної 

діяльності в системі початкової та середньої освіти: неперервність 

професійної підготовки вчителя у галузі викладання образотворчого 

мистецтва; міждисциплінарний підхід у змісті навчальних програм 

професійної підготовки вчителя, який полягає у розробці перехресних 

курсів між предметами естетичного циклу та іншими програмовими 

напрямами навчання; компетентнісний підхід. 

Система фахової підготовки вчителів образотворчого мистецтва у 

ряді європейських країн є основою національного виховання.  

Здійснивши загальний аналіз професійної підготовки учителів 

образотворчого мистецтва в країнах Європи, ми дійшли висновку, що 

окремі зарубіжні країни мають значний досвід підготовки вчителів 

мистецької освіти, який потрібно ґрунтовно дослідити. Це і стане 

перспективою подальших розвідок. 
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Аннотация В статье раскрыты аспекты подготовки будущих 

учителей в области изобразительного искусства в странах Европы. 

Проанализированы проекты, резолюции, концепции, международные 

конференции в области образования, определены их значения в развитии 

изобразительного искусства школ Европы. Определены особенности 

подготовку учителей изобразительного искусства в различных 

европейских странах (Бельгия, Эстония, Ирландия, Латвия, Нидерланды, 

Финляндия, Исландия, Греция, Италия, Финляндия, Словакия, Словения и 

т.д.). Раскрыты концепции и пути подготовки учителей изобразительного 

искусства стран зарубежья. Осуществлен подробный анализ подготовки 

учителей изобразительного искусства во Франции, Германии, Польши. 

Ключевые слова: отрасль искусства, подготовка будущих 

учителей изобразительного искусства, страны Европы. 

 

Abstract. The article deals with aspects of the training of future teachers 

in the field of fine arts in European countries. The projects, resolutions, 

concepts, international conferences in the field of education are analyzed; their 

importance in the development of fine arts of European schools is outlined. The 

features of the of the teachers’ of fine arts training in different European 

countries (Belgium, Estonia, Ireland, Latvia, the Netherlands, Finland, Iceland, 

Greece, Italy, Finland, Slovakia, Slovenia, etc.) are defined. Concepts and ways 

of teachers of fine arts training of foreign countries are detailed. Two models of 

training teachers of fine arts in contemporary European countries have been 

analyzed, in particular “single-phase” (the student can complete a basic training, 

can apply for a teacher position) and “two-phase” (the theoretical training of 

future teachers is concentrated in the institution of higher education (first phase), 

but practical ( second phase) - transferred to school). A detailed analysis of the 

training of teachers of fine arts in France, Germany, and Poland has been carried 

out. 

Key words: field of art, training of future teachers of fine arts, countries 

of Europe. 
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