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ВСТУП 

Підсумкова атестація за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 023 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація здійснюється екзаменаційною 

комісією Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка з даного 

фаху, затвердженою МОН України, після виконання студентами навчального плану у повному 

обсязі. 

Метою підсумкової атестації у формі комплексного кваліфікаційного екзамену є 

встановлення фактичної відповідності підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти означеної спеціальності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та 

освітньо-професійної програми. 

Комплексний кваліфікаційний екзамен з образотворчого мистецтва поєднує теоретичні 

положення мистецьких дисциплін: Рисунок, Живопис, Скульптура та пластична анатомія, 

Композиція, Художнє конструювання, Художньо-прикладна графіка, Декоративно-прикладне 

мистецтво, Методика навчання образотворчого мистецтва, Педагогічний малюнок. Така 

структура кваліфікаційного іспиту дозволяє в комплексі виявити, проаналізувати і узагальнити 

образотворчі знання випускників, їхні вміння та навички застосовувати набуте у безпосередній 

практичній діяльності, що в цілому відображає рівень сформованості їхньої компетентності. 

Розділи і теми курсів, що виносяться на кваліфікаційний іспит, відображають специфіку 

навчання образотворчого мистецтва як інтегрованої науки, оскільки містять питання, котрі 

скеровані на якісний рівень підготовки майбутніх фахівців першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

Теоретична основа програми – праці вітчизняних та зарубіжних педагогів, методистів, 

мистецтвознавців, зокрема: Є. А. Антоновича, В. Є. Жердзицького, Р. В. Захарчук-Чугай,  М. А. 

Кириченка, О. С. Красноголовця, Л. М. Масол, В. Є. Михайленка, Г. М. Падалки, М. М. 

Ростовцева, О. П. Рудницької, М. Є. Станкевича, І. М. Туманова, Л. В. Фесенка, Р. Т. Шмагала 

та інших. Використано й досвід учителів-новаторів галузі мистецької освіти, матеріали чинних 

програм з образотворчого мистецтва для загальноосвітніх шкіл, методичні рекомендації тощо. 

Практична частина кваліфікаційного іспиту передбачає представлення художнього твору, 

виконаного студентом за власним задумом. Вибір студентом теми такої роботи здійснюється 

на початку навчального року на випускному курсі. Творчий процес та практичне виконання 

самої роботи ведеться упродовж навчального року. Студенти отримують відповідні настанови, 

консультації та поради викладачів. На іспиті вони демонструють свої образотворчі знання, 

уміння, навички, сформовану загальну та предметну компетентність, набутий творчий 

потенціал, форми його безпосередньої реалізації і т. ін. 

Зміст програми складається із 10-ти розділів. 1-9 розділи (Рисунок, Живопис, Скульптура, 

Композиція, Художнє конструювання, Художньо-прикладна графіка, Декоративно-прикладне 

мистецтво, Методика навчання ОМ, Педагогічний малюнок) охоплюють базові матеріали 

споріднених навчальних дисциплін. 10-й розділ розкриває суть творчої роботи над пошуком та 

побудовою композиції виконуваного твору, її безпосереднього втілення у матеріалі. На основі 

розробленої програми укладені екзаменаційні білети, які включають три питання: 

  перше – основні теоретичні положення інтегрованого курсу (рисунок, живопис, 

скульптура, композиція, художнє конструювання, художньо-прикладна графіка, ДПМ); 

  друге – зміст, форми і методи навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітній 

школі, методика керівництва позаурочною образотворчою діяльністю; механізми реалізації 

розглядуваних питань у навчальному процесі (на прикладах фрагментів уроків); 

  третє – представлення та аналіз художнього твору (картини), виконаного студентом 

на основі власного творчого задуму. 

Така структура екзаменаційного білета дозволяє комплексно оцінити теоретичні знання і 

практичні навички випускників означеного ступеня і фаху, уміння застосувати їх на практиці. 

Відповідь студента повинна виявити синтезовані знання з рисунку, живопису, скульптури, 

композиції, методики викладання образотворчого мистецтва тощо, відтак розкрити формат 

компетентності їх практичної реалізації. Її представлення має бути логічним, лаконічним, 

повним та аргументованим основними положеннями викладання образотворчого мистецтва. 
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ВЗІРЕЦЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 
Білет № ____ 

1. Завдання колористичної цілісності у творах живопису. Особливості формування колористичної 

цілісності живописного зображення голови людини. ______________________________ (20 балів) 

2. Інтерактивні педагогічні технології у навчанні образотворчого мистецтва. Застосування методу 

проектів на уроках образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку.________ (30 балів) 

3. Представлення та аналіз художнього твору, виконаного за обраною тематикою.___ (50 балів) 
 

План-схема побудови відповіді на питання білету: 

- чітке визначення сутності поняття, явища чи процесу, що розглядається; 

- аналіз основних характеристик поняття, явища; 
- розкриття змісту педагогічного завдання, що пов’язане з поняттям; 
- розв’язання даного питання в теорії та практиці загальноосвітньої школи; 
- стислий підсумок (резюме). 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Розділ 1. Рисунок 

Художньо-образна мова рисунку. Основні теоретичні положення рисунка. Академічний 

рисунок. Творчість та творчий процес у рисунку. Роль рисунка у художньо-творчому розвитку 

особистості. 

Малювання предметів у перспективному скороченні. Начерки і замальовки в рисунку. 

Робота над натюрмортами. 

Голова людини в рисунку. Залежність форми голови від будови черепа. Методика роботи 

над рисунком черепа людини. Рисунок гіпсових зліпків частин голови Давида. Лінійна 

побудова і тональне рішення зображень. Методичні принципи рисування гіпсової та «живої» 

голови людини. Основи побудови рисунка голови чоловіка, жінки, дитини. Художньо-образна 

виразність портретованого. Портрет і автопортрет. 

Рисування тіла людини. Замальовки і начерки фігури. Академічні постановки. Побудова, 

образні та пластичні характеристики людського тіла в рисунку. Виражальна мова графічної 

передачі об’ємності форм людського тіла. Творчий аспект у графічному зображенні фігури 

людини. Рисунок оголеної і одягненої фігури людини. Поясний портрет з руками. Передача 

образу, пластичної та психологічної характеристики моделі. Тематична постановка одягненої 

фігури людини в інтер’єрі з введенням у композицію аксесуарів одягу та предметів побуту. 
 

Розділ 2. Живопис 

Живопис як вид мистецтва. Види і жанри живопису. Основи кольорознавства. Живописні 

техніки і матеріали. Особливості письма в аудиторному середовищі та в умовах пленеру.  

Методика роботи над натюрмортом. Реалістична та декоративна манери трактування 

натюрморту. Академізм і творчість у роботі над натюрмортом. 

Живопис голови людини. Етюд голови натурника на світлому фоні. Поглиблення знань 

про особливості живописного зображення голови людини. Анатомічні та індивідуальні риси 

обличчя натури. Вдосконалення техніки олійного живопису. 

Етюд фігури людини, узагальнене трактування форм. Пошук композиції і конструктивне 

рішення натури. Ракурс моделі. Поглиблення знань про анатомічну будову фігури людини. 

Особливості формування колоритного строю натури. Індивідуальні риси та пластика натури. 

Робота над тематичною постановкою одягненої фігури людини в інтер’єрі з введенням у 

композицію аксесуарів одягу та предметів побуту. Формування художнього образу натури з 

використанням національного вбрання, орнаментики, речової атрибутики тощо. 
 

Розділ 3. Скульптура 

Скульптура як вид образотворчого мистецтва. Види скульптури та особливості образного 

вираження властивих їм творів. Жанрова структура скульптурного мистецтва. Техніки і 

технології виконання скульптурних творів. Матеріали та інструменти скульптора. 

Ліплення голови людини. Методика, анатомія, пластика і образ у творенні скульптурного 

зображення голови людини. Портретна скульптура. Основи передачі характеру зображуваної 
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натури. Художній аналіз скульптурного зображення голови людини (скульптурних портретів). 

Ліплення тіла людини. Портрет з руками. Робота над скульптурним зображенням рук і ніг 

людини: анатомія, пластика, образ. Ліплення торсу і фігури людини: пропорції, пластика, 

образ. Фігура людини у мистецтві рельєфу. 

Тематична сюжетна скульптура. Відтворення творчого задуму засобами скульптури. 

Манери вираження сюжетних скульптурних композицій. Міфологічні та релігійні мотиви у 

мистецтві скульптури. Скульптура в архітектурному середовищі. Садово-паркова пластика. 
 

Розділ 4. Композиція 

Образотворча структура композиції. Особливості композиції різних видів образотворчого 

мистецтва. Основні закони композиції. Виділення головного у творі. Ритмічне заповнення 

площини. Рівновага. Контраст. Динаміка. 

Творчий процес у композиції та методика його провадження. Практична послідовна 

робота над композицією. Визначення формату зображувальної площини. Ескіз у формуванні 

образу зображуваного предмета, об’єкта. Реалізація задуманого у практичному виконанні 

твору – від загальних окреслень головного і складових елементів композиції до лінійного, 

тонального та кольорового завершення. 

Створення тематичної композиції. Основи побудови сюжету на основі спостережень 

оточуючої дійсності. Природний аналог та художня обробка його у різних зображувальних 

манерах і техніках. Образотворча композиція на сюжет літературного твору. Визначення 

головного в ілюстрованому сюжеті. Образотворча мова художника-ілюстратора. Манери 

художньо-образного вираження придуманого (реалістична, декоративна, абстрактна). 
 

Розділ 5. Художнє конструювання 

Краса предметного світу. Мистецтво бачити, сприймати, уявляти, фантазувати. Основи 

сприймання і творення художньо-естетичної сутності предметів у сфері дизайну, технічної 

естетики та художнього конструювання. 

Ергономіка в художньому конструюванні. Загальні відомості про ергономіку та її роль і 

значення у художньому конструюванні. Біоніка і комбінаторика в художньому конструюванні. 

Загальні відомості про біоніку та комбінаторику. Пошуковий процес комбінаторного модуля. 

Природна основа комбінаторного модуля. Стандарт і естетика в художньому конструюванні. 

Утилітарні та естетичні властивості виробів. Естетика і варіантність у стандартизації.  

Техніко-технологічні основи художнього проектування. Художнє проектування як форма 

реалізації проектної та конструкторської діяльності. Принципи художнього проектування. 

Методика художньо-конструктивного аналізу виробу, предмету тощо у системі художнього 

проектування. Зміст і сутність проекту. Стадії проектування. Процес роботи над проектом. 
 

Розділ 6. Художньо-прикладна графіка 

Художньо-образний зміст сучасної продукції художньо-прикладної графіки. Графічне 

мистецтво та форми його прояву: оригінальні та тиражовані зображення. Напрями, тенденції 

та перспективи розвитку графічного мистецтва прикладного спрямування. 

Засоби художньої виразності художньо-графічного зображення. Лінійний малюнок як 

основа графічного мистецтва. Тон і колір у графіці. Сприймання та аналіз творів графічного 

мистецтва. Художньо-прикладна графіка як сфера виробничої, творчої та навчальної 

діяльності людини. Творчий процес у роботі художника-графіка. 

Функціональний аспект та художньо-естетична сутність художньо-прикладної графіки. 

Формат графічних творів, його роль у формуванні художньої виразності зображуваного. 

Гравюра як художньо-образна основа формування змісту творів графічного мистецтва. 
 

Розділ 7. Декоративно-прикладне мистецтво 

Народне мистецтво – невід’ємна складова матеріально-духовної та художньої культури 

народу. Види художньої діяльності народу. Декоративне мистецтво як галузь мистецтва та 

форма творчого поступу людини. Народне декоративно-прикладне мистецтво та професійне 

декоративне мистецтво. Самодіяльна художня творчість. 

Морфологічна система декоративно-прикладного мистецтва. Художній твір (виріб) як 

ключова і заключна ланка морфологічної структури декоративно-прикладного мистецтва. 
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Художньо-сутнісна та техніко-технологічна характеристики творів різних видів декоративно-

прикладного мистецтва. 

Основи композиції у декоративно-прикладному мистецтві. Композиційні закономірності 

творів декоративно-прикладного мистецтва. 
 

Розділ 8. Методика викладання образотворчого мистецтва 

Урок образотворчого мистецтва як основна форма організації навчально-виховної роботи 

з проблем естетичного виховання. Структура уроків образотворчого мистецтва. Організація та 

проведення уроків різних типів. Самостійна робота учнів. 

Програмний зміст та методика керівництва образотворчою діяльністю школярів. Види 

зображувальної діяльності. Сучасні художньо-педагогічні технології на уроках образотворчого 

мистецтва. Сутність проблемно-евристичних, інтерактивних та ігрових педагогічних 

технологій. Методичні особливості проведення уроків сприймання мистецтва, уроків-лекцій, 

уроків-бесід, диспутів, екскурсій тощо. 

Контроль та аналіз навчальних досягнень школярів у сфері образотворчого мистецтва. 

Види і технології оцінювання досягнень школярів у сфері образотворчого мистецтва. Оцінка 

як засіб художньо-творчого розвитку і виховання учнів. 

Методика проведення позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва. 

Мета і завдання позакласної роботи. Види позакласної і позаурочної роботи: гуртки за видами 

образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, художнього конструювання та дизайну. 

Організація і проведення виставок, конкурсів, предметного тижня «Образотворче мистецтво». 
 

Розділ 9. Педагогічний малюнок 

Педагогічний малюнок як вид наочності. Історія розвитку педагогічного малюнка. 

Художні зображальні матеріали для педагогічного малюнка. 

Види педагогічного малюнка. Методика ведення педагогічного малюнка. Відповідність 

педагогічного малюнка до видів зображувальної діяльності. Технічні прийоми малювання 

графічними і живописними матеріалами. 

Методично-ілюстративний та наочно-ілюстративний матеріали до уроків образотворчого 

мистецтва: зміст і технології виконання. 
 

Розділ 10. Творча робота 

Практична частина іспиту (третє питання у білеті) – представлення творчої роботи 

(живопис, графіка: тематичний натюрморт, портрет, пейзаж, декоративна композиція тощо), 

виконаної за власним художнім задумом. Вибір студентом теми для такої роботи здійснюється 

на початку навчального року випускного курсу. 

Творчий процес та практична реалізація задуманого здійснюється згідно графіку роботи, з 

яким студенти ознайомлюються під час вибору теми роботи. Упродовж означеного періоду 

студенти отримують відповідні настанови, консультації та поради зі сторони викладачів. Під 

час державного екзамену вони демонструють свої знання, компетентність та творчий 

потенціал у сфері образотворчого мистецтва, набутий рівень зображувальної діяльності, 

уміння аналізувати і презентувати художній твір (висвітлення процесу роботи над картиною, 

розкриття суті та аналізування композиційної структури твору, його колористики, техніко-

технологічних особливостей виконання тощо). 

Увесь процес роботи над картиною має включати такі етапи: 

1. Вибір теми, мотиву, сюжету майбутнього твору (в основу покладаються уподобання, 

зацікавлення тим чи іншим живописним стилем, видом роботи, техніками малювання тощо). 

2. Робота над збором матеріалу: а) проведення спостережень навколишньої дійсності, 

об’єктів, предметів, явищ, які можуть бути або ж стануть компонентами композиції 

майбутнього твору; б) перегляд ілюстративного матеріалу за темою роботи, вміщеного у 

мистецьких альбомах, мистецтвознавчій, навчальній та методичній літературі; в) виконання 

етюдів та замальовок об’єктів довкілля – потенційних компонентів композиції твору. 

3. Робота над пошуком композиційної зав’язки майбутнього твору (виконання ескізів 

композиції картини, пошук композиційної схеми твору, її геометричного модуля, визначення 

формату, просторових планів, основного колористичного тону і т. ін.). 
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4. Остаточне визначення образно-змістової структури майбутньої картини (виношування 

задуму (інкубаційний період), остаточне визначення сюжетно-композиційного змісту твору, 

робота над удосконаленням обраного варіанту твору, продумування деталей композиції). 

5. Початкова стадія практичного виконання картини: а) підготовка основи (натягування 

полотна на підрамник); б) ґрунтування основи (якщо полотно не ґрунтоване; покриття 

лицевої поверхні основи картини спеціальною ґрунтовою сумішшю). 

6. Намічання на підготовленій основі майбутнього твору (полотні, картоні) меж, ділянок 

просторових планів, нанесення загальних контурів об’єктів композиції (робота виконується 

фарбою темного тону або вуглиною, олівцем тощо). 

7. Виконання підмальовка (прокладання на тло картини помірно насичених кольорових 

плям для початкового відтворення її загального цілісного колориту). 

8. Передача великих тонових та колірних співвідношень (узагальнене моделювання 

зображуваних форм з урахуванням повітряної перспективи; робота ведеться за принципом 

«від великого – до дрібного»). На цьому етапі малювання робота виконується від темного до 

світлого. Спочатку прокладаються темні місця, тіні, які дають звучання всій картині. Небо, 

задні просторові плани промальовуємо більш м’якими тонами, передній план землі та основні 

об’єкти композиції – більш пастозно. 

9. Деталізація зображуваного (виявлення головного та другорядного у колірному стані, 

детальна проробка форм і об’ємів зображуваних об’єктів згідно просторових планів). 

10. Узагальнення зображуваного. Завершальна стадія роботи (посилення або послаблення 

деталей за світлотою, колірними відтінками, насиченістю, контрастними відношеннями; 

робота виконується за принципом «від дрібного, малого – до цілісного, узагальненого»). 

Завершується робота оформленням картини: монтування її у раму, паспарту тощо. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА 

Оцінювання відповіді на перше питання білету: 

Перша частина питання – максимально 10 балів; друга частина – максимально 10 балів. 

Разом за відповідь на перше питання – максимально 20 балів. 

Оцінювання відповіді на друге питання білету: 

Перша частина питання – максимально 10 балів; друга частина – максимально 10 балів; 

третя частина (представлення фрагмента уроку) – максимально 10 балів. Разом за відповідь на 

друге питання – максимально 30 балів. 

Оцінювання відповіді на третє питання білету: 

Перша частина питання (представлення власного художнього твору) – максимально 

10 балів; друга частина (аналіз твору) – максимально 10 балів. Третя частина питання (якість 

виконання художнього твору) – максимально 30 балів (за композиційний задум та цілісність 

художнього твору – макс. 10 балів, за колоритне вирішення твору – макс. 10 балів, за технічне 

виконання роботи – макс. 10 балів). Разом за представлення, аналіз та безпосереднє виконання 

художнього твору – максимально 50 балів. 
 

Шкала 10-ти бального оцінювання: 

9-10 балів: студент відповідає на питання екзаменаційного білета абсолютно вірно, чітко, 

виразно, логічно розкриває зміст питань; володіє мистецтвознавчою та педагогічною 

термінологією, має об’ємний словниковий запас; глибоко розуміє та висвітлює питання 

образотворчого мистецтва (теорія рисунку, живопису, скульптури, композиції); питання 

методики викладання образотворчого мистецтва розкриває з огляду на сучасні нормативні 

документи, навчальні програми, посилається на інновації та передовий досвід вчителів; аналіз 

виконаного твору ведеться згідно визначеної методики аналізу творів мистецтва, студент 

впевнено послуговується мистецтвознавчими термінами, вміло розкриває суть виконаного, 

особливості технічного та технологічного процесів; творча робота виконана на високому 

професійному рівні. 

7-8 балів: студент відповідає на питання екзаменаційного білета правильно, в повному 

об’ємі, володіє мистецтвознавчою та методичною термінологією, орієнтується у шкільних 

програмах, проте допускає незначні неточності питань дидактики та методики образотворчого 
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мистецтва; питання образотворчої грамоти висвітлює з порушенням логіки, послідовності; у 

процесі аналізу виконаної роботи студент в цілому дотримується визначених послідовностей, 

користується лише загальною термінологією, розуміє суть і зміст виконаного, але не завжди 

дотримується логіки у їх поясненні; творча робота містить незначні помилки композиційного 

та технічного характеру. 

5-6 балів: відповідь студента частково вірна, але не повна, порушена логіка, допущені 

вагомі помилки і неточності в питаннях теорії та практики образотворчого мистецтва, 

обмежений мистецтвознавчий та педагогічний словниковий запас; поверхневі знання 

матеріалів навчальних шкільних програм, слабке орієнтування у вікових особливостях 

школярів у сфері зображувальної діяльності, однак, студент в цілому орієнтується в основних 

питаннях методики викладання образотворчого мистецтва у школі; проявляє слабкі знання в 

аналізі творчої роботи, поверхнево орієнтується у суті творчого процесу, може детально 

охарактеризувати лише окремі етапи роботи; творча робота виконана з окремими важливими 

помилками. 

1-4 бали: відповідь студента невірна, відсутня логіка розкриття питань; низький рівень 

уявлень з теорії і практики основ образотворчої грамоти, методики викладання образотворчого 

мистецтва в школі; дуже низькі або взагалі відсутні вміння провести аналіз твору, студент не 

розуміє значень багатьох термінів, плутає їх, не може побудувати свої висловлювання; творча 

робота містить багать важливих помилок композиційного та технічного характеру.  

0 балів: відповідь на питання не подана; практична робота не виконана. 
 

ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

з образотворчого мистецтва 

Перші питання у білетах: 

1. Завдання тематичної постановки в рисунку. Послідовності виконання рисунку тематичної 

постановки фігури людини. 

2. Робота над живописним зображенням голови людини. Особливості вибору колориту для 

передачі характеру портретованого. 

3. Види та особливості технік олійного живопису. Послідовності виконання живописного 

зображення в техніці «лесування». 

4. Особливості роботи темперою. Підготовка основи та виконання підмальовка у темперному 

малярстві. 

5. «Ліплення» об’єму кольором. Формування навичок зображення голови людини 

живописними матеріалами. 

6. Академічний і творчий підхід у рисунку. Закономірності реалістичного трактування 

об’єкта дійсності засобами рисунку. 

7. Основні закони композиції. Ключовий аспект єдності змісту і форми у досягненні 

композиційної цілісності зображуваного. 

8. Засоби вираження композиції. Особливості досягнення виразності композиції у графічних і 

живописних творах. 

9. Роль ергономіки у художньому конструюванні. Методика проведення ергономічного 

аналізу виробу. 

10. Виражальні засоби художньо-графічного зображення. Лінійний малюнок як основа 

графічного мистецтва. 

11. Художньо-прикладна графіка як сфера виробничої, творчої та навчальної діяльності 

людини. Сучасні тенденції розвитку мистецтва графіки. 

12. Види педагогічного малюнка. Особливості фронтального демонстрування технічних 

характеристик акварелі. 

13. Види зображувальної діяльності на площині та в об’ємі. Особливості декоративного 

трактування об’єкта дійсності. 

14. Особливості відтворення портретної подібності в рисунку. Завдання в рисунку поясного 

портрету з руками на просторовому фоні. 

15. Особливості роботи над начерками та замальовками. Роль начерків і замальовок у 

формуванні навичок малювання фігури людини. 
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16. Особливості роботи над живописним етюдом. Відмінності у роботах над живописними 

етюдами та довготривалими постановками фігури людини. 

17. Процес роботи над проектом виробу у сфері художнього конструювання. Вимоги до 

художнього проекту. 

18. Матеріали для виконання педагогічного малюнка. Особливості ведення роботи графічними 

матеріалами. 

19. Види скульптури. Особливості вираження образу зображуваного в об’ємній скульптурі.  

20. Види рельєфів у скульптурному мистецтві. Сфери застосування плоского рельєфу. 

21. Розподільчі і формотворчі способи ліплення. Особливості передачі пластики 

зображуваного. 

22. Пластичні властивості матеріалів для ліплення. Особливості підготовки глини до 

застосування її у скульптурній діяльності. 

23. Творчий процес у композиції. Сутність завершального етапу у роботі над виконуваним 

зображенням. 

24. Біоніка і комбінаторика у художньому конструюванні. Особливості стилізації природного 

аналогу. 

25. Формат як складова композиції твору. Роль формату у композиційному вирішенні 

художньо-графічних творів. 

26. Завдання графічного зображення фігури людини. Послідовність роботи над рисунком 

фігури людини. 

27. Взаємозв’язок пластичної структури людського тіла та його анатомічної будови. Засоби 

вираження пластики людського тіла у рисунку. 

28. Декоративне мистецтво як галузь мистецтва та форма творчого поступу людини. Види 

декоративного мистецтва. 

29. Види художньої практики у сфері декоративно-прикладного мистецтва. Художній твір 

(виріб) як ключова і заключна ланка морфологічної структури декоративно-прикладного 

мистецтва. 

30. Засоби виразності творів декоративно-прикладного мистецтва. Семантика в структурі 

твору (виробу) декоративно-прикладного мистецтва. 
 

Другі питання у білетах: 

1. Безперервність мистецької освіти. Реалізація безперервної мистецької освіти в контексті 

навчання і виховання школярів. Навести приклад фрагмента уроку. 

2. Уроки образотворчого мистецтва в системі інтегрованого курсу «Мистецтво». Особливості 

формування образотворчих навчальних завдань. Навести приклад фрагмента уроку.  

3. Дидактичні принципи навчання образотворчого мистецтва. Реалізація принципу 

системності й послідовності навчання на уроках ОМ. Навести приклад фрагмента уроку.  

4. Типи уроків образотворчого мистецтва. Організація та проведення занять з вивченням 

творчості художників. Навести приклад фрагмента уроку. 

5. Методично-ілюстративне забезпечення уроків ОМ. Використання схематичних таблиць під 

час пояснення законів перспективного малювання. Навести приклад фрагмента уроку.  

6. Організація позашкільної роботи з образотворчого мистецтва. Методика аналізу 

позашкільної образотворчої діяльності учнів. Навести приклад аналізу результатів такої 

роботи. 

7. Види позаурочної роботи з образотворчого мистецтва Методика реалізації позаурочної 

роботи з образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента заняття. 

8. Види гурткової роботи з декоративно-прикладної діяльності. Методика реалізації гурткової 

роботи з ДПМ. Навести приклад фрагмента заняття. 

9. Організація та проведення художніх виставок і конкурсів з ОМ. Особливості навчання 

учнів роботи над тематичною композицією. Навести приклад фрагмента уроку. 

10. Вимоги до сучасного уроку образотворчого мистецтва. Використання комп’ютерних 

технологій на уроках образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку. 

11. Види зображувальної діяльності школярів на уроках образотворчого мистецтва. 

Удосконалення в учнів навичок роботи в об’ємі. Навести приклад фрагмента уроку.  
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12. Методи навчання на уроках образотворчого мистецтва. Особливості застосування наочних 

методів навчання образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку. 

13. Створення зображень доперспективними та перспективними методами. Навчання основ 

передачі простору засобами перспективи. Навести приклад фрагмента уроку. 

14. Інтерактивні педагогічні технології у навчанні образотворчого мистецтва. Застосування 

методу проектів на уроках образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку. 

15. Сприймання як складова образотворчої діяльності. Методичні особливості навчання 

сприймання творів образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку.  

16. Завдання художньо-естетичного розвитку учнів на уроках мистецтва. Формування умінь 

бачити красу навколишнього світу. Навести приклад фрагмента уроку. 

17. Особливості підготовки вчителя до уроку образотворчого мистецтва. Застосування 

педагогічного малюнка у навчанні учнів основ кольорознавства. Навести приклад 

фрагмента уроку. 

18. Форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках образотворчого 

мистецтва. Особливості реалізації індивідуальної та кооперовано-групової роботи. Навести 

приклад фрагмента уроку. 

19. Особливості роботи з натури. Методика керівництва зображувальною діяльністю з натури 

на уроках образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку. 

20. Робота за уявленням як складова творчого розвитку. Керівництво зображувальною 

діяльністю за уявленням на уроках образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента 

уроку. 

21. Особливості роботи за пам’яттю. Керівництво зображувальною діяльністю за пам’яттю на 

уроках образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку. 

22. Створення зображень на основі стилізації форм. Методика навчання учнів декоративного 

малювання. Навести приклад фрагмента уроку. 

23. Сутність образотворчої компетентності. Методика формування образотворчої 

компетентності учнів у сфері скульптурного мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку.  

24. Просторове мислення як складова образотворчої діяльності. Методика розвитку 

просторового мислення учнів на уроках ОМ. Навести приклад фрагмента уроку. 

25. Принцип наочності в навчанні образотворчого мистецтва. Особливості використання 

натурного фонду на уроках образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку. 

26. Типові помилки в художньо-практичних роботах учнів різних вікових категорій. Методика 

запобігання помилкам та їх виправлення. Навести приклад фрагмента уроку. 

27. Образотворча діяльність учнів у декоративній манері вираження дійсності. Методика 

навчання учнів створенню орнаментальних композицій. Навести приклад фрагмента уроку.  

28. Роль зорової пам’яті у зображувальній діяльності. Особливості розвитку зорової пам’яті 

учнів на уроках образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку. 

29. Організація предметного тижня «Образотворче мистецтво». Навчання школярів 

елементарних основ оформлення художніх робіт. Навести приклад фрагмента уроку.  

30. Оцінювання навчальних досягнень школярів у сфері ОМ. Методика аналізу художньо-

практичних робіт учнів. Навести приклад фрагмента уроку. 
 

Третє питання у кожному білеті: 

Представлення та наліз художнього твору, виконаного за обраною тематикою. 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

а) основна література: 

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Постанова від 23.11.2011 р. 

№ 1392. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/derzh-

standart/post_derzh_stan.doc 

2. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, 

М. Є. Станкевич. – Львів: Світ, 1993. – 272 с. 

3. Антонович Є. А. Художні техніки в школі / Є. А. Антонович, В. І. Проців, С. П. Свид. – К.: 

ІЗМН МО України, 1997. – 312 с. 
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4. Артюшенко Т. М. Сучасні підходи до уроку образотворчого мистецтва / Т. М. Артюшенко, 

А. М. Богдан, О. М. Гурська [та ін.]. – Суми: Ніко, 2012. – 104 с., іл. 

5. Бірюков М. Образотворча грамота: основні принципи, методи, образотворчі засоби та прийоми 

малюнка / М. Бірюков // Шкільний світ, 2014. – № 4. – Вкладка. 

6. Виноградова Н. Інтерактивні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва / 

Н. Виноградова // Завуч, 2004. – Листопад (№32). – С. 13–20. 

7. Жердзицький В. Живопис. Техніка і технологія / В. Жердзицький. – X.: Колорит, 2006. – 327 с. 

8. Інтерактивні методи роботи на уроках образотворчого мистецтва [Електронний ресурс] / 

Г. Сульжик. – Березне, 2013. – Режим доступу: http://berezne.libr.rv.ua/berezne/files/obmyst.pdf 

9. Кардашов В. М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва / В. М. Кардашов. – 

К.: Видав. Дім «Слово», 2007. – 296 с. 

10. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти / М. А. Кириченко, І. М. Кириченко. – К.: Вища 

школа, 2002. – 190 с.: іл. 

11. Король А. Теоретичні аспекти класифікації пластичних мистецтв / А. Король // Молодь і ринок, 

2012. – № 1. – С. 141–146. 

12. Красноголовець О. С. Основи скульптури / О. С. Красноголовець. – К.: Знання, 2008. – 171 с. 

13. Масол Л. Концепція загальної мистецької освіти / Л. Масол // Мистецтво та освіта, 2004. – № 1. 

– С. 2–5. 

14. Масол Л. Методика навчання мистецтва в основній школі / Л. Масол. – К.: Шкільний світ, 2012. 

– 128 с. 

15. Масол Л. М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика / Л. М. Масол. – К.: Промінь, 2006. – 

432 с.: іл. 

16. Масол Л. М. Художньо-педагогічні технології в основній школі / Л. М. Масол. – Х.: Вид-во 

«Друкарня Мадрид», 2015. – 178 с.: іл. 

17. Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу у 2017 / 2018 

н. р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomen-

datsiyi-shhodo-vykladannya-predmetiv-hudozhno-estetychnogo-tsyklu-u-2017-2018-navch.-rotsi/ 

18. Мистецтво. 5-9 класи / Л. Масол та ін. / Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – 

К.: ВД «Освіта», 2013; // Мистецтво та освіта, 2013. – № 1–2.; [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.mon.gov.ua//files/doshkilna-cerednya/serednya/navchprogram/2012/31.doc 

19. Михайленко В. Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення) / В. Є. 

Михайленко, М. І. Яковлєв. – К.: Каравела, 2004. – 304 с. 

20. Нариси з історії зарубіжного декоративно-ужиткового мистецтва / Я. П. Запаско (кер. авт. 

колективу) [та ін.]. – К.: ІСДО, 1995. – 320 с. 

21. Основи викладання мистецьких дисциплін / О. П. Рудницька, Л. М. Ісьянова, О. А. Цвігун [та 

ін.]; ред. О. П. Рудницька. – К., 1998. – 183 с. 

22. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / 

Г. М. Падалка. – К: Освіта України, 2008.– 274 с. 

23. Перепелиця О. О. Композиція у малюванні / О. О. Перепелиця // Мистецтво та освіта, 2017. – 

№ 4. – С. 22–27. 

24. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна і мистецька / О. П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна 

книга – Богдан, 2005. – 360 с. 

25. Станкевич М. Є. Теорія рами. Вибрані праці з історії і теорії мистецтва / М. Є. Станкевич. – 

Львів: СКІМ, 2015, 168 с. 

26. Творчий розвиток особистості засобами мистецтва / Н. Г. Ничкало, І. А. Зязюн, С. В. Коновець 

[та ін.]. – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – 255 с. 

27. Туманов І. М. Рисунок. Живопис. Скульптура: Теоретико-методологічні основи комплексного 

навчання / І. М. Туманов. – Львів: Аверс, 2010. – 496 с. 

28. Фольта О. В. Основи художнього конструювання / О. В. Фольта, Р. І. Смолинський. – К.: Вища 

школа, 1996. – 196 с.; іл. 

29. Чєн Н. В. Образотворче мистецтво. 1-7 класи: методичний посібник / Н. В. Чєн. – X.: Видав. 

група «Основа», 2012. – 48 с. 

30. Яремків М. Композиція: творчі основи зображення / М. Яремків. – Тернопіль: Підручники і 

посібники, 2007. – 112 с. 

http://berezne.libr.rv.ua/berezne/files/obmyst.pdf
https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomen-datsiyi-shhodo-vykladannya-predmetiv-hudozhno-estetychnogo-tsyklu-u-2017-2018-navch.-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomen-datsiyi-shhodo-vykladannya-predmetiv-hudozhno-estetychnogo-tsyklu-u-2017-2018-navch.-rotsi/
http://www.mon.gov.ua/files/doshkilna-cerednya/serednya/navchprogram/2012/31.doc
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31. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования фигуры человека / Л. Гордон. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. 

– 144 с.: ил. 

32. Зайцев А. С. Наука о цвете и живописи / А. С. Зайцев. – М.: Искусство, 1986. – 158 с. 

33. Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись / Ю. М. Кирцер. – М.: Высшая школа, 2003. – 272 с.: ил. 

34. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного рисунка: Учебник / Н. Г. Ли. – М.: Эксмо, 2012. – 480 с. 

35. Никодеми Г. Б. Школа рисунка / Г. Б. Никодеми. – М.: Эксмо-Пресс, 2006. – 160 с. 

36. Рид У. Фигура. Методика рисования и построения / У. Рид. – Мн.: Попурри, 2000. – 144 с. 

37. Рисунок / Под ред. А. М. Серов. – М.: Просвещение, 1975. – 204 с. 

38. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок / Н. Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1984. – 240 с. 

39. Ростовцев Н. Н. Рисование головы человека / Н. Н. Ростовцев. – М.: Изобразительное 

искусство, 1989. – 118 с., ил. 

40. Соколов В. Н. Лепка фигуры / В. Н. Соколов. – М.: Академия художеств СССР, 1982. – 76 с. 

41. Учебный рисунок / Под. ред. В. А. Королева. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – 228 с. 
 

б) допоміжна література: 

1. Антонович Є. Малюнок і живопис / Є. Антонович, В. Шпільчак. – К.: Вища школа, 1990.– 

84 с. 

2. Бучинський С. Л. Основи грамоти з образотворчого мистецтва / С. Л. Бучинський. – К.: 

Рад.школа, 1981. – 120 с. 

3. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв / Пер. з англ. – К.: Махаон-Україна, 2007. – 

512 с.:іл. 

4. Виноградова Н. Н. Малювання з натури / Н. Н. Виноградова. – К.: Рад. школа, 1986. – 108 с. 

5. Горошко Н. А. Розвиток творчої уяви на уроках образотворчого мистецтва / Н. А. Горошко // 

Мистецтво в школі, 2009. – № 7. – С. 2–6. 

6. Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. У 2-х т. / Запаско Я. П. (кер. авт. колективу; ред.) 

[та ін.]. – Львів: Афіша. 2000. – Т. 1. – 364 с.; Т.2. – 399 с. 

7. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Авт.-укл. Н. П. Наволокова. – Х.: Основа, 

2009.– 176 с. 

8. Захарійчук М. Педагогічний зміст дитячого малюнка / М. Захарійчук // Початкова школа, 2002.– 

№7. – С. 32–35. 

9. Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис / М. А. Кириченко. – К.: Знання-

Прес, 2006. – 228 с. 

10. Масол Л. Методика навчання мистецтва у початковій школі / Л. Масол. – К.: Початкова школа, 

2006. – 259 с. 

11. Масол Л. М. Виховний потенціал мистецтва – джерело освітніх інновацій / Л. М. Масол // 

Мистецтво та освіта, 2001. – № 1. – С. 2–5. 

12. Мистецька освіта в Україні: Розвиток творчого потенціалу в ХХІ ст. / Л.Масол, О.Базелюк, 

О.Комаровська [та ін.]. – К.: Аура букс, 2012. – 240 с. 

13. Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О. Рудницька, О. Отич, О. Михайличенко 

[та ін.]. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 255 с. 

14. Ничкало Н. Г. Творчий розвиток особистості засобами мистецтва / за ред., передмова Н. Г. 

Ничкало. – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – 255 с. 

15. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 

класи (Оновлена) [Електронний ресурс] / Р. Шмагало та ін. – Режим доступу: http://osvita. 

ua/school/program/8793/ 

16. Олійник Л. Інтерактивні технології на уроках образотворчого мистецтва / Л. Олійник // 

Мистецтво та освіта, 2014. – № 3. – С. 21–25. 

17. Пасічний А. М. Образотворче мистецтво: Словник-довідник / А. М. Пасічний. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2003. – 124 с. 

18. Полякова Г. А. Образотворче мистецтво. 1-7 класи / Г. А. Полякова [та ін.]. – Х.: Скорпіон, 

2001. – 160 с. 

19. Яремків М. Мистецтво: види, жанри: словник-довідник образотворчих термінів / М. Яремків, 

О. Кругляк. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 80 с., іл. 

20. Алексеева В.В. Что такое искусство? / В. В. Алексеева. – М.: Сов. художник, 1991. – 240 с. 

21. Барчаи Е. Пластическая анатомия для художников / Е. Барчаи [Пер. с венг.]. – Будапешт: 

Корвина, 2001. – 346 с. 
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22. Беда Г. В. Живопись / Г. В. Беда. – М.: Просвещение, 1986. – 188 с.; ил. 

23. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования / И. Т. Волкотруб. – К.: Вища 

школа, 1988. – 191 с. 

24. Левейль П. Эмоциональный портрет / П. Левейль. – Мн.: Попурри, 2011. – 128 с. 

25. Чиварди Д. Пейзаж: Методы, техника, композиция / Д. Чиварди. – М.: Эксмо-Пресс, 2001. – 48 с. 

26. Чиварди Д. Рисунок. Мужская обнаженная натура / Д. Чиварди. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. – 104 с. 

27. Чиварди Д. Рисунок. Художественный портрет / Д. Чиварди. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. – 64 с. 

28. Чиварди Дж. Техника рисунка: инструменты, материалы, методы; практические советы / Дж.  

Чиварди. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. – 64 с. 

29. Шеппард Д. Обнаженная натура / Д. Шеппард. – Мн.: Попурри, 2000. – 144 с. 
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