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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до організації та проведення  

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ  

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти факультету мистецтв ОС 

«бакалавр» є підсумковою формою перевірки та оцінки рівня сформованості їх 

професійної компетентності. 

Проведення кваліфікаційного екзамену з методики навчання образотворчого 

мистецтва має на меті перевірити рівень творчої, методичної та педагогічної 

підготовки вчителя образотворчого мистецтва, визначити рівень сформованості 

загальних і фахових компетентностей, володіння теоретичними знаннями та 

практичними вміннями. Комплексний характер підготовки студентів вимагає 

комплексного підходу до контролю знань, умінь та навичок. Тому зміст 

кваліфікаційного екзамену представлено декількома блоками, що відповідають 

змісту підготовки. 

Екзаменаційний білет містить три запитання: 1) питання з теорії та історії 

образотворчого мистецтва; 2) питання з методики навчання образотворчого 

мистецтва; 3) питання, яке передбачає практичне виконання педагогічного 

малюнка крейдою на дошці, аналіз визначеного художнього твору тощо. 

На кваліфікаційному екзамені студент має довести відповідний рівень 

підготовки з фаху, який стане підґрунтям для подальшого навчання у вищому 

педагогічному закладі за спеціальністю «Образотворче мистецтво». 

 

Кваліфікаційний екзамен проводиться відповідно до встановленого 

розкладу.   

Оцінювання відповідей студентів Екзаменаційною комісією проводиться за 

100 – бальною шкалою. 

 

  



 

СТРУКТУРА І ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

 (денна і заочна форма навчання)  

 

 

• Зміст запитань 

з методики навчання образотворчого мистецтва 

 
1. Види образотворчого мистецтва та їх характеристика.   

2. Методи викладання малювання у Стародавньому Єгипті. 

3. Жанри образотворчого мистецтва та їх характеристика. 

4. Внесок художників Відродження у методику викладання образотворчого 
мистецтва. 

5. Малювання птахів. Продемонструвати послідовність зображення чайки. 
Дошка, крейда.  

6. Малювання за сприйняттям (з натури) транспорту. Продемонструвати 
методику послідовності малювання вантажного автомобіля. Дошка, крейда. 

7. Засоби виразності в образотворчому мистецтві та їх характеристика. 

8. Методи викладання малювання у Стеродавній Греції. Сікіонська, Ефейська 
та Фіванська художні школи.  

9. Побудова циліндра в перспективі у фронтальному та кутовому положенні 
(малюнок на дошці або папері). 

10.  Живопис як вид образотворчого мистецтва, його види та жанри. 

11.  Памфіл і його погляди на зображувальне мистецтво. 

12.  Послідовність побудови куба в перспективі у фронтальному та кутовому 
положенні. Дошка, крейда. 

13.  Графіка як вид образотворчого мистецтва, її види та роль у формуванні 
естетичного середовища. 

14. Зміст «геометричного» і «натурального» методів викладання малювання в 
історії методики образотворчого мистецтва. 

15.  Малювання диких тварин. Продемонструвати послідовність зображення 
лева. Дошка, крейда.  

16.  Історія виникнення книгодруку. Структура книги.  

17.  Д.М. Кардовський і його методи навчання малюнку. 

18.  Малювання свійських тварин. Продемонструвати послідовність зображення 
коня. Дошка, крейда. 

19.  Види друкарської графіки (естамп). 

20.  Методика використання сучасних технічних засобів навчання на уроках 
образотворчого мистецтва. 

21.  Малювання свійських тварин. Продемонструвати послідовність зображення 
кота. Дошка, крейда. 



22.  Скульптура як вид образотворчого мистецтва, її види та жанри. 

23.  Сутність понять – «метод»,  «прийом»,  «система». Доцільність вивчення 
історії методики викладання образотворчого мистецтва. 

24.  Малювання різних порід дерев. Продемонструвати послідовність 
малювання сосни. Дошка, крейда. 

25.  Декоративно-прикладне мистецтво та його види. Українські центри 
художніх промислів.  

26.  Мета і завдання викладання образотворчого мистецтва в закладах загальної 
середньої освіти. 

27.  Малювання різних порід дерев. Продемонструвати послідовність 
малювання берези. Дошка, крейда. 

28.  Лінія горизонту, її значення в образотворчому мистецтві та на уроках 
тематичного малювання. 

29.  Малюнок з натури як основний вид навчальної роботи в образотворчому 
мистецтві. 

30.  Малювання свійських тварин. Продемонструвати послідовність зображення 
корови. Дошка, крейда.  

31.  Стилізація і її роль в декоративно-прикладному мистецтві. 

32. Типи уроків образотворчого мистецтва та їх характеристика. 

33.  Малювання свійських тварин. Продемонструвати послідовність зображення 
собаки. Дошка, крейда.  

34.  Композиція і її роль в образотворчому мистецтві. 

35. Образотворче мистецтво як один із засобів естетичного виховання. 

36.  Малювання різних порід дерев.  Продемонструвати послідовність 
малювання  дуба. Дошка, крейда. 

37.  Структура уроку з образотворчого мистецтва. 

38.  Дидактичний принцип наочності на уроках образотворчого мистецтва. 

39.  Малювання диких тварин. Продемонструвати послідовність зображення 
ведмедя. Дошка, крейда. 

40.  Види занять з образотворчого мистецтва в закладах загальної середньої 
освіти та їх характеристика. 

41.  Дидактичний принцип науковості у викладенні основ образотворчої 
грамоти. 

42. Малювання диких тварин. Продемонструвати послідовність малювання 
лисиці. Дошка, крейда.  

43.  Орнамент як мистецтво та його види. 

44.  Форми і методи позакласної і позашкільної роботи з образотворчого 
мистецтва. 

45.  Малювання диких тварин. Продемонструвати послідовність малювання 
слона. Дошка, крейда.  

46.  Натюрморт як жанр образотворчого мистецтва. Видатні художники і їх 
твори. 

47.  Дидактичні основи міжпредметних зв’язків образотворчого мистецтва з 
іншими навчальними предметами. 

48.  Малювання диких птахів. Продемонструвати послідовність малювання 
ворони. Дошка, крейда.  



49.  Планування навчальної роботи. Підготовка вчителя до уроків 
образотворчого мистецтва. 

50.  Організація і методи проведення занять з акварельного живопису. 

51.  Пейзаж як жанр образотворчого мистецтва. Видатні художники та їх твори. 

52.  Процес навчання образотворчого мистецтва та його роль у естетичному 
вихованні особистості. 

53.  Малювання диких птахів. Продемонструвати послідовність зображення 
лебедя. Дошка, крейда.  

54.  Продемонструвати на дошці крейдою етапність малюнку з натури циліндра 
у вертикальному і горизонтальному положенні.  

55.  Учитель і його роль в сучасному освітньому  процесі. 

56.  Розкрити поняття – «простір і об’єм», навести приклади теоретичних 
закономірностей та пов’язати їх з шкільним предметом образотворче 
мистецтво. 

57.  Малювання диких птахів. Продемонструвати послідовність зображення 
голуба. Дошка, крейда.  

58.  Дидактичний принцип системності і послідовності у викладенні основ 
образотворчої грамоти. 

59.  Методика організації навчальних занять з декоративного малювання. 

60.  Продемонструвати на дошці крейдою послідовність малювання конуса. 

61.  Методика організації та проведення уроків тематичного малювання. 

62.  Лінія горизонту, її значення в образотворчому мистецтві та на уроках 
тематичного малювання. 

63.  Малювання морських мешканців. Продемонструвати послідовність 
зображення акули. Дошка, крейда.  

64.  Система обліку знань, вмінь і навичок учнів з образотворчого мистецтва. 

65.  Мета і завдання образотворчого мистецтва у сучасних закладах загальної 

середньої освіти. 
66.  Малювання свійських птахів. Продемонструвати послідовність зображення 

індика. Дошка, крейда.  

67.  Методика використання сучасних технічних засобів навчання на уроках 
образотворчого мистецтва. 

68.  Структура плану-конспекту уроку з образотворчого мистецтва. 

69. Продемонструвати на дошці крейдою схеми композиції рослинного 
орнаменту, які можуть бути використані в початкових класах. 

70.  Основні види занять на уроках образотворчого мистецтва в середніх класах. 

71. Анімалістичний жанр у мистецтві. Відомі художники та їхні твори. 

72. Малювання постаті людини. Продемонструвати послідовність зображення 
постаті людини в русі (біг). Папір, олівець. 

73.  Структура уроку образотворчого мистецтва в початкових класах. 

74.  Портрет як жанр образотворчого мистецтва. Відомі художники-
портретисти, їхні твори. 

75.  Малювання свійських птахів. Продемонструвати послідовність зображення 
півня. Дошка, крейда.  

 



Критерії оцінювання  

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 
А 5 (відмінно) Студент має глибокі системні знання з усіх тем 

програми курсу, володіє мовою образотворчого 

мистецтва, аналізує методи навчання образотворчому 

мистецтву. Вміє логічно розкрити засоби художньої 

виразності художніх творів. Розуміє особливості 

історичних процесів розвитку європейського та 

вітчизняного мистецтва. Вміє застосувати теоретичні та 

аналітичні знання з курсу в практичних учбових роботах 

з композиції, живопису, малюнку та декоративно-

прикладного мистецтва, володіє арсеналом методів і 

художніми технологіями образотворчого мистецтва. 

Користується професійною термінологією, вільно 

володіє понятійним апаратом. Вміє застосовувати 

здобуті знання для фахового сприйняття нових творів 

образотворчого мистецтва, на основі володіння 

новітніми технологіями має високий рівень практичних 

знань та вмінь майбутнього вчителя образотворчого 

мистецтва.  

В 4,5 (добре) Студент має міцні ґрунтовні знання з 

теоретичного матеріалу, упевнено орієнтується у 

історичному розвитку образотворчого мистецтва, але 

допускає незначні неточності. Практичну роботу 

(малюнок на дошці) виконує без помилок. Допущені 

неточності в роботі може проаналізувати та виправити 

самостійно. 

С 4 (добре) Студент володіє програмним матеріалом, має 

навички учбового аналізу методики навчання 

образотворчому мистецтву, але не завжди орієнтується в 

питаннях, що потребують самостійного мислення, має 

слабке творче мислення. Допускає невеликі помилки, 

але може їх виправити самостійно. 

D 3,5 

(задовільно) 

Студент володіє знаннями основних тем курсу, 

але не має чіткого логічного уявлення про історичний 

розвиток образотворчого мистецтва та методику його 

навчання. Має уявлення про методику аналітичного 

сприйняття художнього твору, але його знання мають 

загальний характер. Допускає помилки у практичній 

роботі, які не в змозі проаналізувати та виправити 

самостійно. Має слабкий творчий потенціал. Пояснює 



матеріал на побутовому рівні. 

Е 3 

(задовільно) 

Студент володіє знаннями основних тем курсу, 

але не має чіткого логічного уявлення про історичний 

розвиток образотворчого мистецтва та методику його 

навчання. Має уявлення про методику аналітичного 

сприйняття художнього твору, але його знання мають 

загальний характер. Студент має слабкі знання з 

теоретичного курсу та несформовані навички при 

виконанні практичної роботи. На низькому рівні 

виконуються практичні та творчі завдання. Відсутнє 

творче мислення. 
FХ 2 

(незадовільно) з 

можливістю 

повторного складання 

Студент має фрагментарні знання з усього курсу. 

Не достатньо володіє термінологією. Не вміє логічно 

викласти програмний матеріал. Знання з фактичного 

матеріалу обмежені загальними відомостями про 

образотворче мистецтво. Допускає принципові помилки 

при виконанні практичного завдання, демонструє 

низький рівень виконання роботи. Відсутнє творче 

мислення. 
F 1 

(незадовільно) з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Студент не знає програмного матеріалу, не 

працював в аудиторії з викладачем або самостійно.  

  



• РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

з методики навчання образотворчого мистецтва: 

1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво / Є.А. Антонович, 

Р.В. Захарчук-Чугай, М.Є. Станкевич. – К., 1992. 

2. Барышников А. Основы композиции / А. Барышников. – М. : 

Просвещение, 1978. – 98 с. 

3. Беда Г. В. Живопись : учеб. для студентов пед. институтов по спец. 

№ 2109 «Черчение, изобраз. искусство и труд» / Г. В. Беда. – М. : Просвещение, 

1986. – 192 с., ил.  
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