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ВСТУП 

Підсумкова атестація підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти  галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта (спеціалізація 

Образотворче мистецтво) 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 кваліфікаційного іспиту є встановлення фактичної 

відповідності підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти означеної 

галузі та спеціальності вимогам освітньо-професійної програми «Початкова освіта та 

образотворче мистецтво». 

Кваліфікаційний екзамен з образотворчого мистецтва і методики його навчання поєднує 

теоретичні положення мистецьких дисциплін: Композиція, Рисунок, Живопис з пленером, 

Скульптура та пластична анатомія, Методика навчання образотворчого мистецтва. Така 

структура кваліфікаційного іспиту дозволяє в комплексі виявити образотворчі знання, уміння і 

навички випускників, здатність та вміння застосовувати їх на практиці, у безпосередній 

художньо-творчій діяльності. 

Програма кваліфікаційного іспиту дає можливість всебічно проаналізувати і узагальнити 

теоретичні знання та практичні вміння з базових дисциплін художньо-педагогічного циклу, 

котрі формують компетентність педагога означеного освітнього ступеня і напряму підготовки. 

Перелік розділів і тем, що виносяться на кваліфікаційний іспит, відображає специфіку і засади 

навчання образотворчого мистецтва як інтегрованої науки, оскільки містить питання з циклу 

освітніх курсів, котрі скеровані на якісно новий рівень підготовки майбутніх фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

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

психологів, мистецтвознавців, зокрема: Є. А. Антоновича, Н. А. Горошко, І. І. Демченко, В. Є. 

Жердзицького, М. А. Кириченка, О. С. Красноголовця, Л. М. Любарської, Л. М. Масол, Г. М. 

Падалки, О. П. Рудницької та інших. Також використано досвід учителів-новаторів у галузі 

сучасної початкової мистецької освіти, змістові лінії НУШ, матеріали чинних програм з 

образотворчого мистецтва для загальноосвітніх шкіл, методичні рекомендації тощо. 

Практична частина кваліфікаційного екзамену 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 екзамені вони демонструють свої знання, 

компетентність та творчий потенціал у сфері образотворчої грамоти, технічних навичок 

власної зображувальної діяльності, аналізуванні та обговоренні художніх творів. 

Зміст програми кваліфікаційного екзамену складається з шести розділів. Перших п’ять 

розділів (Рисунок, Живопис, Скульптура та пластична анатомія, Композиція, Методика 

навчання образотворчого мистецтва) відповідають навчальним дисциплінам і включають 

основні теми відповідних предметів. Шостий розділ розкриває сутність творчої роботи над 

композиційним рішенням виконуваного студентом твору та його безпосереднього втілення у 

матеріалі. На основі запропонованої програми складені екзаменаційні білети, які включають 

три питання: 

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

скульптура, композиція); 

  друге – зміст, форми і методи навчання образотворчого мистецтва у початковій школі, 

у тому числі й керівництва позаурочною образотворчою діяльністю молодших школярів; 

шляхи і механізми реалізації розглядуваних питань в сучасному шкільному освітньому 

процесі (на прикладах фрагментів уроків, гурткових занять тощо); 

  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 у сфері образотворчого мистецтва, 
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уміння застосувати їх на практиці. Відповідь студента повинна виявити синтезовані знання з 

рисунку, живопису, скульптури, композиції, методики навчання образотворчого мистецтва, 

відтак компетентнісний формат їх практичної реалізації. Її представлення має бути логічним, 

лаконічним, повним й аргументованим положеннями викладання образотворчого мистецтва. 
 

ВЗІРЕЦЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

Білет № ____ 

1. Особливості роботи над начерками і замальовками. Роль начерків у формуванні навичок малювання 

фігури людини. __________________________________________________________ (20 балів) 

2. Вимоги до сучасного уроку образотворчого мистецтва. Використання комп’ютерних технологій 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 

Основи зображувальної грамоти в рисунку. Академічний рисунок. Творчість та творчий 

процес у рисунку. Начерки і замальовки в рисунку. Малювання натюрмортів. 

Портрет у рисунку. Основи зображення голови людини. Робота над гіпсовими та 

«живими» головами. 

Малювання деталей фігури людини. Пластична структура руки і ноги людини. Виявлення 

характеру, об'єму та пластики руки (ноги) людини. Взаємозв’язок і залежність пластичної 

структури людського тіла та анатомічної будови фігури людини. Моделювання форм фігури 

людини. Методичні особливості виконання рисунка оголеної фігури. 

Малювання фігури людини з введенням у композицію драперій та предметів побуту. 

Створення образу зображуваної моделі. Передача освітлення та об’ємності форм, повітряного 

середовища, матеріальних та фактурних характеристик. 

Поясний портрет з руками на просторовому фоні. Передача пластичної та психологічної 

характеристики моделі. Правдиве, образне трактування зображуваної натури. Начерки фігур 

людей на відтворення статичності та динамічності форм. 

Малювання тематичної постановки одягненої фігури людини в інтер’єрі з введенням у 

композицію аксесуарів одягу та предметів побуту. Начерки тематичних постановок. Начерки і 

замальовки фігур людей, які виконують рухи ходьби, бігу, праці, танців, боротьби тощо. 
 

Розділ 2. Живопис 

Основи кольорознавства. Види і жанри живопису. Живописні техніки та матеріали. 

Особливості роботи живописця в аудиторному середовищі та в умовах пленеру. 

Методика роботи над натюрмортом. Реалістична та декоративна манери трактування 

натюрморту. Академізм та 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 колористичного строю натури у живописному зображенні. 

Малювання портрету з руками. Індивідуальні риси натури. Пластичні особливості моделі. 

Загальне колористичне вирішення зображення. 
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Розділ 3. Скульптура та пластична анатомія 

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. Обладнання 

для скульптурної діяльності. 

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

зображення голови людини. Портретна скульптура. Основи передачі характеру зображуваної 

натури. Художній аналіз скульптурного зображення голови людини (скульптурних портретів). 

Ліплення тіла людини. Портрет з руками. Особливості роботи 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. Основи відтворення сюжету 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 мистецтва. 

Основні закони композиції. Виділення головного у композиції. 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. Пошук, вибір та аналіз сюжету 

літературного твору. Визначення головного і допоміжного в ілюстрованому сюжеті. 

Образотворча мова художника-ілюстратора. 

Створення композиції за уявою. Манери художньо-образного вираження придуманого 

сюжету (реалістичний, декоративний та абстрактний художні ключі). Визначення головного і 

другорядного. Послідовності роботи над композицією за уявою. 
 

Розділ 5. Методика навчання образотворчого мистецтва 

НУШ і образотворче мистецтво. Сучасний урок образотворчого мистецтва. Урок ОМ як 

основна форма організації навчально-виховної роботи з проблем естетичного виховання. 

Структура уроків образотворчого мистецтва у сучасній загальноосвітній школі. Організація та 

проведення уроків різних типів. Самостійна робота учнів. 

Програмний зміст і методика керівництва різними видами образотворчої діяльності учнів 

різного віку. 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. 

Сучасні види і технології оцінювання навчальних 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 з образотворчою діяльністю. Види позакласної і 

позаурочної роботи: гуртки за видами образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, 

художнього конструювання, дизайну тощо. Організація та проведення виставок, конкурсів, 

предметного тижня «Образотворче мистецтво». 
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Розділ 6. 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 (ІV) 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 художнього 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, 

складових майбутнього мотиву тощо. 

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.). 

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 основних і другорядних 

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»). Усе 

зображене у картині приводимо до цільного сприйняття, щоб усі композиційні компоненти 

сприймалися як єдине ціле, а не окремими, розділеними частинами. Завершується робота 

оформленням картини: монтування її у раму, паспарту тощо. 
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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 

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 та об’єктивність у розкритті 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; виконана творча робота містить багать важливих помилок композиційного та 

технічного характеру. 

0 балів: відповідь на питання не подана; практична робота не виконана. 
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ПИТАННЯ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

з образотворчого мистецтва і методики його навчання 

Перші питання у білетах: 

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

об’єкта дійсності засобами рисунку. 

2. Аналіз творів графічного мистецтва. Визначення відповідності композиційного укладу 

твору згідно основних законів композиції. 

3. Розподільчі і формотворчі способи ліплення. Особливості передачі пластичних 

характеристик зображуваного. 

4. Види зображувальної діяльності на площині і в об’ємі. Особливості декоративного 

трактування об’єкта дійсності. 

5. Особливості роботи над живописним етюдом. Відмінності у роботах над живописними 

етюдами та довготривалими постановками фігури людини. 

6. Фон як складова вираження образності зображуваного. Особливості виконання 

живописного портрету на фоні природи. 

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

фігури людини. 

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

вираження пластики людського тіла у рисунку. 

9. Види і техніки графічного мистецтва. Особливості виконання графічного зображення у 

техніці «гратографія». 

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

портрету з руками на просторовому фоні. 

11. Творчий процес у композиції. Сутність завершального етапу у роботі над живописним 

зображенням. 

12. Особливості роботи над начерками і замальовками. Роль начерків у формуванні навичок 

малювання фігури людини. 

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

постановки фігури людини. 

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

передачі характеру портретованого. 

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

зображення в техніці «лесування». 

16. Засоби вираження композиції. Особливості досягнення виразності композиції у 

скульптурному творі. 

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

малярстві. 

18. «Ліплення» об’єму кольором. Формування навичок зображування голови людини 

живописними матеріалами. 

19. Засоби вираження композиції. Особливості досягнення виразності композиції у 

живописному творі. 

20. Динаміка і статика у композиції. Особливості вираження динаміки у сюжетному змісті 

зображуваного. 

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

композиційної цілісності зображуваного. 

22. Засоби вираження композиції. Особливості досягнення виразності композиції у графічному 

творі. 

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

зображенням. 

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

художньо-графічних творів. 

25. Освітлення як засіб виявлення об’ємності форм. Використання освітлення у роботі над 

художнім образом зображуваної натури. 
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26. Види рельєфів у скульптурному мистецтві. Сфери застосування плоского рельєфу. 

27. Завдання колористичної цілісності у творах живопису. Особливості формування 

колористичної цілісності живописного зображення голови людини. 

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

29. Роль аксесуарів у формуванні художнього образу зображуваної натури. Особливості 

зображення аксесуарів у рисунку. 

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

застосування її у скульптурній діяльності. 
 

Другі питання у білетах: 

1. Види зображувальної діяльності школярів на уроках образотворчого мистецтва. 

Удосконалення в учнів навичок роботи в об’ємі. Навести приклад фрагмента уроку. 

2. Сутність образотворчої компетентності. Методика формування образотворчої 

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

3. Просторове мислення як складова образотворчої діяльності. Методика розвитку 

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

4. Форми організації навчально-пізнавальної діяльності школярів на уроках ОМ. Особливості 

індивідуальної та кооперовано-групової роботи. Навести приклад фрагмента уроку. 

5. Методи навчання на уроках образотворчого мистецтва. Особливості застосування наочних 

методів навчання образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку. 

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

формування образотворчих навчальних завдань. Навести приклад фрагмента уроку. 

7. Інтерактивні педагогічні технології у навчанні образотворчого мистецтва. Застосування 

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

8. Сприймання як складова образотворчої діяльності. Методичні особливості навчання 

сприймання творів образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку. 

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

творчості художників. Навести приклад фрагмента уроку. 

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

бачити красу навколишнього світу. Навести приклад фрагмента уроку. 

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

технологій на уроках образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку. 

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

навчання й виховання школярів. Навести приклад фрагмента уроку. 

13. Особливості підготовки вчителя до уроку образотворчого мистецтва. Зміст педагогічного 

малюнка у навчанні учнів основ кольорознавства. Навести приклад фрагмента уроку. 

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

на уроках образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку. 

15. Робота за уявленням як складова творчого розвитку. Керівництво зображувальною діяльністю 

за уявленням на уроках образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку. 

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

уроках образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку. 

17. Створення зображень доперспективними методами. Особливості навчання учнів 1-2 класів 

основ відтворення простору у малюнках. Навести приклад фрагмента уроку. 

18. Створення зображень за допомогою перспективи. Методика навчання учнів основ 

перспективного малювання. Навести приклад фрагмента уроку. 

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

навчання учнів створенню орнаментальних композицій. Навести приклад фрагмента уроку. 

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

учнів на уроках образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента уроку. 

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

елементарних основ оформлення художніх робіт. Навести приклад фрагмента уроку. 

22. Дидактичні принципи навчання образотворчого мистецтва. Реалізація принципу 

системності й послідовності навчання на уроках ОМ. Навести приклад фрагмента уроку. 
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23. Методично-ілюстративне забезпечення уроків ОМ. Використання схематичних таблиць під 

час пояснення законів перспективного малювання. Навести приклад фрагмента уроку. 

24. Види позаурочної роботи з образотворчого мистецтва Методика реалізації позаурочної 

роботи з образотворчого мистецтва. Навести приклад фрагмента заняття. 

25. Організація позашкільної роботи з ОМ. Методика аналізу позашкільної образотворчої 

діяльності учнів. Навести приклад аналізу результатів такої роботи. 

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

роботи з ДПМ. Навести приклад фрагмента заняття. 

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

учнів роботи над тематичною композицією. Навести приклад фрагмента уроку. 

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

практичних робіт учнів початкової школи. Навести приклад фрагмента уроку. 

29. Типові помилки в художньо-практичних роботах учнів 1-4 класів. Методика запобігання 

помилкам та їх виправлення. Навести приклад фрагмента уроку. 

30. Принцип наочності в навчанні образотворчого мистецтва. Особливості використання 

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

Третє питання у кожному білеті: 

Представлення та наліз художнього твору, виконаного за обраною тематикою. 
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