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Зміст

4

Компетентністний підхід в сучасній мистецькій  освіті.1

Вплив планування та структурування на ефективну 

організація виставкового процесу у мистецькому 

навчальному закладі.
2

3
Підсумкові виставки. Формування у учнів Hard skills

«твердих навичок» та Soft skills «м’яких навичок»

Творчі виставки та їх видове розмаїття.

Реалізація методики КТС.



Ключові мистецькі компетентності,

визначені «Типовими освітніми програмами

елементарного та  середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти з 

образотворчого  мистецтва»

Загальна мистецька компетентність

спрямована на володіння здобувачем базових понять з мистецтва

Загальна інтегрована компетентність

передбачає здатність до самостійного опанування нескладного 
матеріалу

Мистецько – теоретична компетентність. ( теоретична 
компетентність в певному виді мистецтва)

передбачає володіння певними основами обраного виду мистецтва, 
його понятійним апаратом

Виконавська компетентність

передбачає формування індивідуальних виконавських
компетентностей в обраному виді мистецтва

Компетентність колективної взаємодії в мистецтві

передбачає здатність творити та демонструвати свої здібності в 
мистецькому колективі

Компетентність з публічного мистецького виступу

спрямована на формування в здобувачів здатності, в тому числі, 
психологічної готовності до публічного демонстрування своїх
навчальних та мистецьких досягнень

 Компетентність – це сума 

знань, умінь та навичок, 

яка формується у процесі 

засвоєння того чи іншого 

виду діяльності, 

виступаючи у ролі 

готовності і мотивації до 

розв’язання проблем і 

реалізовується у досягненні 

успіху.



Компетентність – знання в дії

Виставка – платформа для дії



Планування виставкової діяльності

• зручний алгоритм проведення виставок;

• підсумкову чи творчу спрямованість;

• тематичну послідовність;

• можливість для демонстрації педагогічного та 

творчого досвіду; 

• висвітлення актуальних тем, пов’язаних з 

культурними подіями місцевого, або загально-

державного характеру; 

• різні форми проведення (шкільні, позашкільні, 

мистецькі проекти). 



Виставки підсумкового спрямування.

Відкривають можливість для застосування формувального оцінювання, яке дозволяє учню відслідковувати 

власний прогрес, а викладачу - скоригувати траєкторію подальшого розвитку дитини. 



Експерименти з техніками стимулюють у дітей  бажання творити, розширюють горизонти їх 

можливостей, а участь у виставках формує відповідальність і впевненість у власних силах.



Виставки за підсумками навчальної практики.

Сприяють формуванню позитивного мислення, виховують у дітей емпатію, стимулюють 

зацікавленість у процесі  опанування майстерності. 



Виставка «Шляхами великих художників». 

Приклад впливу на формування у учнів мистецько – теоретичної компетентності.



Академічна завдання характерні для підсумкових виставок учнів базового підрівня.

Виставки сприяють напрацюванню в учнів «твердих»- технічних навичок, які лежать в основі 

формування виконавської компетентності .



Виставки за підсумками завдання у  старших класах «Копії портретів та пейзажів».
Підсумкові виставки сприяють формуванню м’яких навичок, серед яких: уміння критично мислити, уміння керувати 

власними емоціями , уміння надихатися новими ідеями. Впливають на формування художньо – виконавської, художньо 

– практичної та загально – інтегрованої компетентності учнів.



Виставка дипломних робіт. Захист дипломів.

Демонструє вже сформовані у випускників компетентності з публічного мистецького виступу, художньо –

виконавські компетентності, компетентності колективної взаємодії в мистецькій діяльності. 



ВИДОВЕ РОЗМАЇТТЯ 

ТВОРЧИХ ВИСТАВОК

Об’єднані за технікою; 

Тематичні виставки;

Виставки класів викладачів;

Персональні учнівські виставки;

Виставки – конкурси;

Міжнародні виставки;

Мистецькі свята.

Розширюють можливості для 

демонстрації сформованих у учнів 

виконавських компетентностей.

Активно впливають на 

формування «м’яких навичок». 



Характерної особливістю творчих виставок  є їх організація  навколо теми, 

яка втілюється у цікаву назву. «Мережева рапсодія», «Мрійливі мандри» ,«Кольорові фантазії з 

літературним присмаком», «Шевченка геній надихає нас»…



Казкову тему 

можна інтерпретувати по-

різному.

Виставка « Малюємо 

казки великого Франка»

до ювілею письменника. 

Національний музей 

літератури України.

Зануренням у казкову 

спадщину великого 

письменника, в історію 

його життя і творчості.



Тема «Числа в казках» змусила дітей передивитися купу літератури, знайти казки, пов’язаний

з числами і зашифрувати їх у своєму творі. 

Виховання у дитини вміння шукати необхідний для роботи матеріал – це один з викликів часу.



«Міфи в левкасі». Національний музей літератури України. Зануренням в історію і міфологію. 

Завдання компетентнісної освіти – це спрямування дитини на засвоєння знань і на пошук інформації, 

необхідної для досягнення мети.



«Пори року». Національний заповідник «Софія Київська»

Творчі виставки сприяють розвитку асоціативного мислення, формуванню художньо – виконавської 

компетентності,  компетентності колективної взаємодії в мистецькій діяльності.



Виставка «Парафраз весни». Центр української культури 
Пошук неповторного асоціативного ряду.



«Обрядові мандри». Національний заповідник «Софія Київська».

Творчі виставки розвивають у учнів вміння орієнтуватися  в інформаційному потоці, правильно 

використовувати отриману інформацію для прийняття рішень, сприяють формуванню компетентності з 

публічного мистецького виступу.



«Магія батику». 

Національний музей Тараса 

Шевченко.

Мистецтвознавчі квести

формують компетентність 

колективної взаємодії в мистецькій 

діяльності,

Дотримання стандартів у 

підготовці та проведенні виставок.

Вибір місця проведення;

Відбір експонатів;

Вибір обладнання для проведення;

Оформлення робіт та  їх етикетаж;

Написання сценарію;

Формування анонсу;

Розробка макету Афіши і Запрошення;

Підготовка поліграфії;

Забезпечення фотозйомки;

Заохочення для учасників;

Рефлексія.



Мистецький центр 

«Шоколадний будинок» 

Київська НКГ.

Національна філармонія 

України.

Місце проведення виставки  

впливає на алгоритм її 

підготовки. 

Якщо виставка у шкільному 

просторі, то робиться акцент на 

розмаїтті в її оформленні, щоб 

урізноманітнити виникаючий з 

часом стереотип сприйняття робіт 

у звичному для глядачів форматі. 

Якщо виставка поза межами школи, 

то добре прораховуються 

можливості виставкового 

приміщення, передбачається більш 

широка інформаційна підготовка, 

додається питання 

транспортування робіт та 

оптимізація у  виборі виставкового 

обладнання. 



Виставки на відкритих площадках.
Пошук варіантів експозиційного рішення

Формування компетентності з публічного демонстрування художніх творів.



Персональні виставки учнів і викладачів. 
Стимулюють творчу активність колективу, зацікавленість учнів до навчання. Мають професійну 

орієнтованість. 



Міжнародні виставки та проекти.
Розширення горизонтів знання учнів про світ, виховання у дітей поваги до своєї країни, її культури та історії.

Виставка у Представництві України в ООН у Нью-Йорку до 1025 річниці Хрещення Київської Русі «Дитячий погляд крізь 

століття», Мистецький проект з польськими та угорcькими колегами в Будапешті, Вроцлаві і Закопане «Мистецтво без 

кордонів», Міжнародний фестиваль мов і культур , Міжнародний фестиваль «Діти за мир»…



Мистецькі свята
Багатожанровий  захід, який дозволяє дитині розкрити різні грані своєї обдарованості.

Цілісність художньо-естетичного розвитку учнів забезпечується використанням різних видів мистецтва і 

взаємоузгодженням відповідних предметних мистецьких компетентностей. 



У підготовці і проведенні мистецьких свят реалізується  методика колективних творчих справ ( КТС).  

Конкурс «Відтвори картину. Впізнай картину». Караваджо « Юдіфь і Олоферн», Жорж де Латур «Шулер 

з бубновим тузом», Рафаель «Сон лицаря», Рафаель «Два янгола».



Майстер класи. 
До участі в майстер -класах  та їх проведенні залучаються викладачі, учні та їх батьки. 

Така колективна взаємодія формує комунікативну компетентність. 



Інтенсивне впровадження нових інформаційних та комунікаційних технологій

у виставкову практику висуває нові вимоги до цього виду діяльності .

Віртуальна виставка стає новим багатофункціональним інформаційним ресурсом, що надає широкому колу 

користувачів можливість долучитися до ознайомлення з творчістю учнів та роботою викладачів.


