
ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З

ВИБРАНИХ ПИТАНЬ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ

ВИКЛАДАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

для осіб, які вступають на І курс 

денної/заочної форми навчання

на основі ступеня (рівня) бакалавра (спеціаліста або магістра)

для здобуття освітнього ступеня «Магістр»

зі спеціальності: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Кропивницький–2021



1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета  фахового  творчого  конкурсу –  оцінити  рівень  підготовленості
учасників з педагогіки, психології, образотворчого мистецтва та методики його
викладання в конкурсному відборі абітурієнтів, які вступають на навчання для
опанування освітньою програмою на другому (магістерському) рівні підготовки
за  спеціальністю  014  Середня  освіта  (Образотворче  мистецтво),  на  основі
раніше здобутого ступеня (рівня) бакалавра або вищого ступеня (рівня).

Порядок проведення додаткового вступного випробування з вибраних
питань педагогіки, психології та методики викладання образотворчого

мистецтва
Виконання  завдання з  педагогіки,  психології  та  методики  викладання

образотворчого мистецтва передбачають виявлення та оцінювання:
– теоретичних  знань  програм  з  педагогіки,  психології  та  методики

викладання образотворчого мистецтва;
– володіння методами, прийомами педагогічного малюнку;
– знання зображальних особливостей тематичного матеріалу;
– розуміння  художньо-виразних  засобів  образотворчого  мистецтва  та

естетичних якостей дитячої художньої творчості.

Практичне  завдання за  змістом  теоретичного  завдання  передбачає
виконання рисунку.

Матеріали: папір формату А–4, графітний олівець.
Письмова  відповідь  на  питання в  білеті  передбачає  синтез  знань  з

педагогіки,  психології,  теорії  образотворчої  грамоти;  методики  виконання
художніх  робіт  різних  видів,  жанрів,  технік  образотворчого  мистецтва;
особливостей  психофізіологічного  розвитку  дітей  шкільного  віку,  їх
можливостей  в  образотворчій  діяльності;  організації  занять  та  методики
викладання  образотворчого  та  декоративно-прикладного  мистецтва  в
загальноосвітніх навчальних закладах.

Відповіді фіксуються на аркуші паперу, що надається абітурієнту.

Тривалість виконання всіх завдань за змістом екзаменаційного білету –
до 4 академічних годин.

Структура екзаменаційної оцінки
Абітурієнт повинен володіти знаннями: 

– про  методику  навчання  образотворчого  та  декоративно-прикладного
мистецтва як науку: її  категоріальному апараті,  її  предметі та зв’язку з
іншими науками;
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– виховну,  загальноосвітню,  розвиваючу,  практичну  мету  навчання  з
образотворчого мистецтва;

– дидактичні,  загально  методичні,  окремо  методичні  принципи  навчання
образотворчому мистецтву;

– про засоби навчання образотворчому навчанню і системі вправ; 
– функції, види, форми та вимоги до контролю знань, умінь та навичок;
– типи  та  структуру  уроків  образотворчого,  мистецтва;  про  особливості

навчання  образотворчому  навчанні  на  початковому,  середньому  та
старшому етапі навчання;

– позашкільну  позакласну  та  факультативну  роботу  з  образотворчого  та
декоративно-прикладного  мистецтва;  сучасні  технології  навчання  з
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;

– історію розвитку методів навчання образотворчому мистецтву. 

Абітурієнт повинен володіти уміннями: 
– уміти  створювати  художній  образ  в  практичних  роботах  у  рамках

розглянутих художніх технік; 
– використовувати термінологічний апарат;
– уміти  показати  будь-які  прийоми  художньої  роботи  у  практичній

образотворчій діяльності;
– пов’язувати  викладання  образотворчого  мистецтва  зі  змістом  програм

інших навчальних предметів.

Результати  фахового  творчого  конкурсу оцінюються  за  200  бальною
шкалою, мінімальна позитивна оцінка складає 160 балів.

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ З ВИБРАНИХ ПИТАНЬ ПЕДАГОГІКИ,

ПСИХОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

 Предмет,  мета  і  завдання  курсу  «Образотворче  мистецтво»  у
загальноосвітніх закладах.

 Роль  та  функції  мистецтва  в  житті  суспільства  та  значення  викладання
образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі.

 Зміст  та  науково-теоретичні  засади  навчання  та  виховання  школярів  в
процесі занять образотворчим мистецтвом.

 Вікові  психолого-педагогічні  особливості  образотворчої  діяльності
школярів.

 Методика розкриття основних положень образотворчої  грамоти в різних
видах художньої діяльності.
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 Професійна  культура,  майстерність  та  методична  діяльність  вчителя
образотворчого мистецтва. Вимоги до нього.

 Дитячий малюнок як феномен художньої культури.
 Історія підготовки вчителів образотворчого мистецтва.
 Історія  методики  викладання  образотворчого  мистецтва..  місце

образотворчого мистецтва України в розвитку світової культури.
 Методика викладання образотворчого мистецтва у Стародавньому Єгипті,

Римі та Греції.
 Методика викладання образотворчого мистецтва в епоху Середньовіччя та

Відродження.
 Діючі програми з образотворчого мистецтва.
 Сучасні  напрямки  викладання  образотворчого  мистецтва  у  школі  та

позашкільних закладах.
 Вимоги  до  організації  навчально-виховної  роботи  з  образотворчого

мистецтва. 
 Колір  як  найважливіша проблема образотворчого  мистецтва.  Виразність,

символіка кольору. 
 Відчуття форми та об’єму в учнів молодшого та середнього шкільного віку

(сприймання та зображення). 
 Розвиток  композиційної  культури  в  учнів  молодшої  та  середнього

шкільного віку.
 Розвиток  просторових  уявлень.  Передача  за  допомогою  кольору

перспективи та об’єму. 
 Графічні  вправи  та  графічні  зображення  на  уроках  образотворчого

мистецтва.
 Робота з фарбами: види, методика, вправи.
 Методика роботи з папером: види, вправи.
 Художньо-образна  та  художньо-аналітична  специфіка  занять

образотворчого мистецтва.
 Дидактичний зміст натурних постановок.
 Зміст  та  вимоги  програм  образотворчого  мистецтва.  Структура  змісту

календарно-тематичного планування.
 Навчальна  науково-методична  та  організаційна  робота  вчителя

образотворчого мистецтва.
 Методика наочного навчання на заняттях і дисциплін художнього циклу.
 Контроль та визначення рівня знань, умінь і навичок учнів. Критерії оцінки

теоретичного рівня знань та практичних робіт.
 Методична система, методи, прийоми навчання образотворчому мистецтву

в школі.

4



 Психолого-педагогічне обґрунтування методів викладання образотворчого
мистецтва.  Форми активізації  художньо-пізнавальної  та творчої діяльності  на
заняттях образотворчого циклу.

 Історія методів образотворчого навчання. Методичні системи, школи.
 Становлення академічної системи художньої освіти. 
 Період становлення та розвиток радянської школи малювання та методів

його викладання.
 Художня школа та художня освіта в Україні.
 Педагогічні  ідеї  Я.А. Коменського,  Дж. Локка,  Ж.Ж.Руссо,  що збагатили

теорію та практику викладання образотворчого мистецтва.
 Школи малюнку Чистякова, Ростовцева, Абше.
 Внесок  А.В. Бакушинського  в  теорію  та  методику  образотворчого

мистецтва. 
 Вимоги  до  наочності  на  уроках  образотворчого  мистецтва.  Типи,  види

наочності.
 Сутність  принципів  природовідповідності  та  культуровідповідності  на

уроках образотворчого мистецтва.
 Сутність  принципів  послідовності  та  систематичності  на  уроках

образотворчого мистецтва.
 Сутність  принципів  контролю  та  міцності  знань,  врахування  вікових  й

індивідуальних особливостей на уроках образотворчого мистецтва.
 Планування  та  організація  навчально-виховної  роботи  з  образотворчого

мистецтва.
 Методика поетапного графічного (живописного) зображення.
 Специфіка, зміст та методика проведення уроків сприйняття мистецтва на

навколишньої дійсності у молодших та середніх класах.
 Специфіка, зміст та методика проведення уроків ліплення у молодших та

середніх класах.
 Специфіка, зміст та методика проведення уроків малювання по пам’яті та

за уявою у молодших та середніх класах.
 Специфіка,  зміст  та  методика  проведення  уроків  малювання  з  натури  у

молодших та середніх класах.
 Специфіка, зміст та методика проведення уроків декоративного мистецтва

у молодших та середніх класах.
 Специфіка, зміст та методика проведення уроків зображення птахів, тварин

у молодших та середніх класах.
 Специфіка,  зміст  та  методика  проведення  уроків  зображення  овочів,

фруктів, предметів побуту у молодших та середніх класах.
 Специфіка,  зміст  та  методика  проведення  уроків  зображення  людини

(портрет) у молодших та середніх класах.
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 Специфіка,  зміст  та  методика  проведення  уроків  створення  ілюстрації  у
молодших та середніх класах.

 Типи та види уроків образотворчого мистецтва.
 Види практичної роботи на уроках образотворчого мистецтва.
 Методика проведення позакласної роботи з образотворчого мистецтва.
 Нестандартні уроки образотворчого мистецтва.
 Урок,  як  основна  форма  організації  навчально-виховного  процесу  з

образотворчого мистецтва.
 Особливості образотворчої діяльності учнів молодшої школи.
 Особливості образотворчої діяльності учнів середньої школи.
 Психолого-педагогічні основи  та методика сприймання творів мистецтва

учнями молодшої та середньої школи.
 Художні техніки та матеріали на уроках образотворчого мистецтва.
 Аналіз  та  оцінка  дитячих  творчих  робіт  на  уроках  образотворчого

мистецтва.
 Педагогічний  малюнок,  його  роль  й  задачі  на  уроках  образотворчого

мистецтва.
 Методика проведення занять за темами. Їх меж предметні зв’язки.
 Нормативні та державні документи про художню освіту в Україну.
 Зміст  «Временних  правил  Харьковської  школи  рисования  и  живописи»

Затверджені Думою 28 вересня 1899р.
 Художні спілки та мистецькі громадські організації в Україні.
 Особливості  етапу  «виклад нового матеріалу»  на  уроках образотворчого

мистецтва.
 Особливості етапів «актуалізації опорних знань» та «оголошення теми» на

уроках образотворчого мистецтва.
 Особливості  етапу  «постановка  навчального  завдання»  на  уроках

образотворчого мистецтва.
 Взаємозв’язок теми, мети та завдань уроку. Їх реалізація.
 Особливості  етапів  «оцінка  та  аналіз  дитячих  робіт»,  «підсумок  та

узагальнення» на уроках образотворчого мистецтва.
 Особливості  проведення  практичної  роботи  на  уроках  образотворчого

мистецтва.
 Планування навчально-виховної роботи з образотворчого мистецтва.
 Методи та прийоми ілюстрації та демонстрації на уроках образотворчого

мистецтва.
 Особливості пейзажного зображення на уроках образотворчого мистецтва у

молодших та середніх класах.
 Мотивація та стимулювання дитячої творчості як основний педагогічний

аспект образотворчої діяльності.
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 Зміст  та  реалізація  навчальних  образотворчих  проблем  «колір»,
«композиція».

 Поняття хроматичного та ахроматичного кольорів.
 Колористична єдність та її роль в створені художнього образу.
 Поняття основного та відбитого світла.
 Вплив освітлення на сприйняття кольору.
 Роль  та  значення  колірних рефлексів  в  процесі  організації  живописного

зображення.
 Явища контрастів. Тонові і колірні контрасти.
 Особливості процесу створення короткочасних та довгострокових етюдів.
 Зміст та реалізація навчальних образотворчих проблем «простір та об’єм»,

«форма».
 Закономірності повітряної перспективи.
 Поняття колористичного стану в живопису.
 Педагогічний малюнок як вид оригінальної графіки.
 Задачі реалістичного живопису. Їх роль та значення у створені художнього

образу.
 Константність сприйняття та адаптації зору.
 Засоби передачі простору в живописному зображені.
 Колір в природі й живопису. Предметний і обумовлений колір.
 Закономірності побудови простору і об’єму в живописній формі.
 Роль та значення цілісності в живописному зображені.
 Природа кольору. Спектр. Поняття колірного кола.
 Графічне зображення в практиці вчителя образотворчого мистецтва.
 Основні  характеристики  кольору:  кольоровий  відтінок,  насиченість  й

світлота.
Планування  і організація навчально-виховної  роботи  з  образотворчого

мистецтва.
Основні  пропорції  зображення  фігури  людини.  Зображення  людини

молодшими школярами та учнями основної школи.
Декоративно-ужиткове  мистецтво  на  уроках  образотворчого  мистецтва  в

школі.
Аналіз та оцінювання дитячих художніх робіт.
Сприйняття та зображення простору учнями молодших та середніх класів.
Зображення пейзажу. Доперспективне, перспективне зображення.
Методика  виконання  сюжетно-тематичних  композицій  на  уроках

образотворчого мистецтва в молодшій та основній школі.
Малювання з натури. Методика проведення занять.
Малювання по пам’яті та за уявою. Методика проведення занять.
Композиція в декоративно-прикладному мистецтві.  Правила та прийоми в

декоративних композиціях. 
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Витинанка як вид декоративно-ужиткового мистецтва.
Зображення предметів прямокутної форми в лінійній перспективі.
Декоративний розпис як вид декоративно-ужиткового мистецтва.
Вишивка як вид народної художньої творчості. 
Побудова кола в лінійній перспективі.
Декоративно-прикладне  мистецтво,  його  роль  та  значення  в  культурі

України.
Рисунок як основа образотворчої грамоти.
Особливості рисунка натюрморту.
Перспективне зображення побутових предметів циліндричної форми.
Перспективна побудова предметів конусоподібної форми.
Натюрморт як жанр в образотворчому мистецтві.
Лінійно-перспективна побудова   паралелепіпедів вертикально видовженої

форми.
Особливості створення художнього образу засобами живопису.
Різновиди учбових живописних робіт.
Фронтальне зображення інтер'єру за законами лінійної перспективи.
Особливості повітряної перспективи в живописі.
Побудова кута кімнати за законами лінійної перспективи.
Особливості світлотіні та контрастності в живописі.
Особливості  роботи  акварельними  фарбами.  Техніки  акварельного

живопису.
Зображення підлоги, паркету за законами лінійної перспективи.
Основні прийоми та засоби роботи в техніці паперопластика.
Історія  розвитку  гобелену.  Міні  гобелен.  Народні  традиції  в  сучасному

гобелені.
Історія розвитку та трансформація функцій народної іграшки.
Зображення по пам'яті, за уявою, з натури в малюнку та живописі.
Закономірності передачі освітлення предметів у відкритому просторі.
Пластична анатомія як основа дисциплін образотворчого мистецтва.
Виражальні та зображувальні засоби в образотворчому мистецтві.
Основні властивості кольорів.
Характерні особливості архітектурних стилів.
Колір  предметний  та  обумовлений.  Рефлекси.  Контрасти  в  живописі.

Поняття теплохолодності та плановості.
Художні напрямки в образотворчому мистецтві. Характерні особливості.
Передача психологічного стану та індивідуальних особливостей людини в

портретному малюнку.
Колір, колорит і гармонія. Тон, напівтон. Фактура та форма.
Техніка  ручного  килимарства.  Види  ткацьких переплетень.  Послідовність

виконання.
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Замкнута та відкрита композиція.
Ритм у природі та мистецтві.  Ритм як засіб організації  художньої форми.

Метричні та ритмічні порядки.
Особливості  та  елементи  петриківського  розпису.  Народні  майстри

декоративного розпису та їх тематика.
Способи передачі об'єму на площині.
Види  вишивальних  технік.  Художні  та  технічні  характеристики  швів.

Особливості виконання.
Орнамент. Особливості композиційної структури орнаментів.
Технологічні  особливості  виготовлення  писанок,  шкрябанок,  мальованок,

восковок-бісерок.
Виражальні засоби композиції. Колір як засіб композиції.
Симетрія, асиметрія в композиції. Статика та динаміка в композиції.
Поняття композиції. Види композиції. Цілісність композиції.
Художнє оздоблення тканин. Художньо-технологічні особливості розпису.
 Послідовність виконання тематичної композиції.
 Система зображення голови людини в залежності від повороту, точки зору

та відносно лінії горизонту.
 Особливості  анатомічної  будови  тварин.  Їх  зображення  в  малюнках  та

начерках.
 Особливості анатомічної будови птахів. Різні прийоми зображення птахів в

начерках, замальовках.
 Виражальні засоби малюнка (на прикладі натюрморту, пейзажу).
 Основні закономірності лінійної та повітряної перспективи в малюнку.
 Методична послідовність роботи в навчальному малюнку натюрморту.
 Засоби  вираження  форми  в  малюнках.  Лінія,  штрих,  світлотінь,

світлотіньові відношення, тонові контрасти.
 Пропорції голови людини. Пластичні особливості форми голови.
 Навчальний малюнок та його різновиди.
 Критерії графічної грамоти та їх характеристика в навчальному малюнку.
 Грамотність і виразність навчального малюнка.
 Образотворчі завдання процесу зображення в малюнку пейзажу.
 Малюнок в практиці вчителя образотворчого мистецтва.
 Узагальнення й деталізація малюнка.
 Малюнки, начерки тварини, рослин, архітектурних споруд, тощо.
 Вплив начерку на розвиток цілісного бачення.
 Зорове сприйняття, бачення та художній образ.
 Методика виконання малюнку тварин та птахів.
 Педагогічний малюнок тварин та птахів.
 Педагогічний  малюнок  як  метод  наочного  пояснення  навчального

матеріалу.
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 Графіка як вид образотворчого мистецтва. Витоки та розвиток.
 Види графіки та їх особливості.
 Художні техніки оригінальної графіки.
 Художні особливості графічного зображення пером, перовий малюнок.
 Графічна форма та художній образ.
 Вплив задуму графічного зображення на вибір виразних засобів, матеріалу

та художньої техніки.
 Особливості зображальних можливостей графічних матеріалів «мокрих» та

«сухих».
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКА

Бал Критерії
0-99 Абітурієнт не усвідомлює та не розуміє роль художнього образу в

мистецтві  та  виражальні  можливості  різноманітних  художніх
матеріалів, не вміє робити висновки та узагальнення

100-118 Абітурієнт  не  може  в  повній  мірі  розкрити  зміст  теоретичного
матеріалу  з  образотворчого  мистецтва,  не  розуміє  мову  різних  видів
образотворчого мистецтва

119-128 Абітурієнт  не  повно  розкриває  зміст  теоретичного  матеріалу  з
образотворчого  мистецтва.  Частково  розуміє  мову  різних  видів
образотворчого мистецтва, погано усвідомлює роль художнього образу
в  мистецтві  та  виражальні  можливості  різноманітних  художніх
матеріалів

129-138 Абітурієнт  частково  розкриває  зміст  теоретичного  матеріалу  з
образотворчого  мистецтва  щодо  методики  формування  в  учнів
початкових та середніх класів цілісної художньої картини культурного
простору. Погано розуміє мову різних видів образотворчого мистецтва

139-148 Абітурієнт  не  повно  розкриває  зміст  теоретичного  матеріалу  з
образотворчого  мистецтва  щодо  методики  формування  в  учнів
початкових та середніх класів цілісної художньої картини культурного
простору.  Частково  розуміє  мову  різних  видів  образотворчого
мистецтва, частково усвідомлює роль художнього образу в мистецтві та
виражальні можливості різноманітних художніх матеріалів; недостатньо
робить висновки та узагальнення

149-158 Абітурієнт  інтуїтивно  розуміє  мову  різних  видів  образотворчого
мистецтва,  усвідомлює  роль  художнього  образу  в  мистецтві  та
виражальні  можливості  різноманітних  художніх  матеріалів;  вміє
зробити висновки та узагальнення

159-168 Абітурієнт не завжди системно орієнтується в змісті теоретичного
матеріалу  з  образотворчого  мистецтва  через  засвоєння  художньо-
творчих  знань  щодо  методики  формування  в  учнів  початкових  та
середніх класів цілісної художньої картини культурного простору

169-178 Абітурієнт  орієнтується  в  змісті  теоретичного  матеріалу  з
образотворчого  мистецтва  через  засвоєння  художньо-творчих  знань
щодо  методики  формування  в  учнів  початкових  та  середніх  класів
цілісної художньої картини культурного простору. Розуміє мову різних
видів образотворчого мистецтва, усвідомлює роль художнього образу в
мистецтві  та  виражальні  можливості  різноманітних  художніх
матеріалів; вміє зробити висновки та узагальнення

179-188 Абітурієнт повно і глибоко розкриває зміст теоретичного матеріалу
з  образотворчого  мистецтва  з  методикою  навчання  через  засвоєння
художньо-творчих знань щодо методики формування в  учнів  цілісної
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художньої картини культурного простору
189-194 Абітурієнт  чітко  розуміє  мову  різних  видів  образотворчого

мистецтва та освітнього дизайну, усвідомлює роль художнього образу в
мистецтві  та  виражальні  можливості  різноманітних  художніх
матеріалів; вміє зробити висновки та узагальнення

195-200 Абітурієнт  ілюструє  теоретичний  матеріал  доцільними
прикладами,  особистими  спостереженнями  процесу  навчання
образотворчого  мистецтва,  знає  основи  кольорознавства,  відтворення
об’єму предметів на площині.
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