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Освітній рівень Другий (магістерський) 

Форма проведення Письмова, що містить відповіді на два питання 

екзаменаційного білету та онлайн зустрічі в 

Hangout Meet. В день екзамену, на його початку, 

екзаменатори за допомогою генератора 

випадкових чисел розподіляють екзаменаційні 

білети поміж здобувачів. Під час проведення 

екзамену можливе використання додатку Hangout 

Meet задля запобігання фальсифікації чи іншим 

проявам академічної недоброчесності. Під кінець 

екзамену студенти роблять якісні фото 

екзаменаційних робіт, які підвантажують в ЕНК 

навчальної дисципліни. Консультування щодо 

організації та проведення екзамену відбувається в 

Hangout Meet / Skype. 

Тривалість проведення 2 академічні години 

Максимальна кількість 

балів 

40 балів 

Критерії оцінювання 

 

36-40 ‒ студент аргументовано, змістовно й 

безпомилково відповідає на всі запитання; має 

глибокі системні теоретичні і практичні знання з 

методики викладання фахових дисциплін в галузі 

образотворчого мистецтва у вищій школі; свідомо 

користується науковою термінологією; знає 

основну навчально-методичну літературу з питань 

фаху; в повному обсязі використовує знання при 

вирішенні практичних завдань. 

31-35 ‒ студент змістовно, але з незначними 

огріхами відповідає на запитання; володіє 

системними теоретичними і практичними 

знаннями з методики викладання фахових 

дисциплін в галузі образотворчого мистецтва у 

вищій школі; його методичні знання та вміння 

добре розвинені, відповідь відзначається 



логічністю, застосуванням наукової термінології; 

знає навчально-методичну літературу з питань 

фаху; здатний використовувати знання при 

вирішенні практичних завдань, але з незначними 

огріхами. 

26-30 ‒ студент з деякими помилками відповідає 

на запитання; демонструє належне володіння 

системними теоретичними і практичними 

знаннями та вміннями з методики викладання 

фахових дисциплін в галузі образотворчого 

мистецтва у вищій школі; знає деякі джерела 

навчально-методичної літератури з фаху, основні 

їх положення, користується науковою 

термінологією; в недостатньому обсязі може 

використовувати знання при вирішенні 

практичних завдань. 

21-25 ‒ студент зі значною кількістю помилок дає 

відповіді, у письмовому викладенні матеріалу 

йому бракує точності та логічності; виявляє 

посередні знання теоретичного і практичного 

матеріалу, допускає суттєві помилки, які свідчать 

про недостатньо глибоке засвоєння знань; не знає 

основної наукової термінології; поверхово знає 

навчально-методичну літературу з фаху; 

фрагментарно може використовувати знання при 

вирішенні практичних завдань. 

16-20 ‒ студент з великою кількістю помилок дає 

відповіді; має слабкі, фрагментарні знання з 

методики викладання фахових дисциплін в галузі 

образотворчого мистецтва у вищій школі; виявляє 

поверхове розуміння процесів організації та 

методики навчання фаховим дисциплінам у вищій 

школі; допускає значні помилки у знаннях 

наукової термінології з фаху; частково може 

використовувати знання при вирішенні 

практичних завдань. 

1-15 ‒ студент має розрізнені, безсистемні знання 

з теорії та методики викладання фахових 

дисциплін в галузі образотворчого мистецтва у 

вищій школі; допускає багато помилок у знаннях 

наукової термінології з фаху; не може 

використовувати знання при вирішенні 

практичних завдань. 



Перелік допоміжних 

матеріалів 

Для проходження тестування необхідний 

ПК/мобільний телефон, з якого є доступ до 

системи електронного навчання Moodle. 

Орієнтовний перелік 

питань 

1. Розкрийте методичну послідовність навчання 

зображенню натюрморту з геометричних тіл. 

Обґрунтуйте мету й послідовність виконання 

навчального завдання, визначте його місце у 

процесі оволодіння основами академічного 

рисунку. 

2. Розкрийте методику навчання зображенню 

натюрморту (3-4 предмета побуту) з драперіями та 

гіпсовим рельєфом. Обґрунтуйте послідовність 

виконання завдання, сформулюйте критерії 

оцінювання (дисципліна «Рисунок». 

3. Представте перелік завдань для самостійної 

роботи з теми «Рисунок натюрморту» (6–8 

позицій), обґрунтуйте їх зв’язок із аудиторною 

роботою.  

4. Представте послідовність тематичної 

структури пленерної практики. Визначте мету, 

обґрунтуйте зміст завдань, зв’язок із аудиторною 

роботою.  

5. Запропонуйте систему навчальних завдань (6–

8 позицій) з оволодіння рисунком пейзажу. 

Обґрунтуйте їх мету і зміст.  

6.  Представте перелік завдань для самостійної 

роботи з теми «Рисунок натюрморту» (6–8 

позицій), обґрунтуйте їх зв’язок із аудиторною 

роботою.  

7.  Обґрунтуйте зміст і послідовність виконання 

низки практичних завдань з навчання 

анімалістичного рисунку, сформулюйте критерії 

оцінювання. 

8.  Представте перелік завдань для самостійної 

роботи з теми «анімалістичний рисунок» (6–8 

позицій), обґрунтуйте їх зв’язок із аудиторною 

роботою.  

9.  Розкрийте методику навчання виконанню 

рисунку гіпсових частин обличчя. Обґрунтуйте 

мету завдань, критерії оцінювання. 

10. Розкрийте методичну послідовність навчання 

зображенню голови людини (навчальна 

дисципліна «Рисунок». Обґрунтуйте обрані 

методи навчання, послідовність виконання 

завдання, сформулюйте критерії оцінювання.  



11.  Запропонуйте систему вправ для самостійної 

роботи із зображення рисунку голови людини (6–

8 позицій), обґрунтуйте їх мету та зв’язок із 

аудиторною роботою. 

12.  Розкрийте методичну послідовність навчання 

зображенню гіпсового торса (навчальна 

дисципліна «Рисунок»). Обґрунтуйте 

послідовність виконання завдання, сформулюйте 

критерії оцінювання. 

13.  Представте перелік завдань для самостійної 

роботи з теми «Рисунок гіпсового торса» (4–5 

позицій), обґрунтуйте їх зв’язок із аудиторною 

роботою. 

14.  Запропонуйте систему підготовчих завдань з 

навчання студентів рисунку фігури людини (6–8 

позицій), обґрунтуйте їх мету, методи навчання, 

висвітліть послідовність виконання роботи. 

15.  Розкрийте класичні пропорції постаті 

людини, обґрунтуйте методичну послідовність 

навчання її зображення в рисунку. Розробіть 

критерії оцінювання роботи. 

16.  Представте перелік завдань для самостійної 

роботи з теми «Рисунок фігури людини» (6–8 

позицій), обґрунтуйте їх зв’язок із аудиторною 

роботою.  

17. Сформулюйте 6–8 навчальних вправ, 

спрямованих на опанування теми «Контраст 

кольору та тону, нюанс, акцент». Обґрунтуйте 

зміст завдань, особливості виконання, визначте 

місце в системі практичних завдань у дисципліні 

«Кольорознавство». 

18. Сформулюйте 6–8 навчальних вправ, 

спрямованих на опанування теми «Хроматичні й 

ахроматичні кольори». Обґрунтуйте зміст завдань, 

особливості виконання, місце в системі 

практичних завдань у дисципліні 

«Кольорознавство». 

19. Запропонуйте систему підготовчих завдань з 

навчання студентів академічного живопису. 

Обґрунтуйте особливості виконання живопису за 

методом а la prima, послідовність і технологічні 

стадії багатошарового методу. 

20.  Представте методичну послідовність 

навчальних завдань (6–8 позицій) з теми 

«Живопис натюрморту» (техніка акварельного 



живопису). Обґрунтуйте мету, зміст завдань, 

обрані методи навчання, сформулюйте критерії 

оцінювання. 

21. Запропонуйте систему навчальних завдань з 

оволодіння живописом пейзажу. Розкрийте 

методику виконання пейзажного етюду. 

22. Представте перелік завдань для самостійної 

роботи з теми «Пейзаж у живопису» (7–8 позицій), 

обґрунтуйте їх мету, зв’язок із пленером і 

аудиторною роботою.  

23. Запропонуйте план самостійної роботи для 

студента з проробки частин тіла людини. 

Обґрунтуйте зміст завдань, методичну 

послідовність виконання, визначте місце в системі 

аудиторної роботи дисципліни «Живопис». 

24. Розкрийте методику роботи над етюдом 

голови натурника, послідовність побудови 

підготовчого рисунку, знаходження опорних 

точок та ліній, вирішення об’єму голови людини у 

живопису. 

25. Розкрийте методичну послідовність стадій 

виконання голови людини у техніці «гризайль». 

Обґрунтуйте мету й місце в системі навчальних 

завдань з виконання портрету, розробіть критерії 

оцінювання. (Навчальна дисципліна «Живопис»).  

26. Запропонуйте орієнтовну послідовність 

навчальних завдань з живопису голови людини 

(6–8 позицій). Обґрунтуйте зміст завдань, 

специфіку комплексу обраних методів навчання, 

сформулюйте критерії оцінювання. 

27. Представте перелік завдань для самостійної 

роботи з теми «Портрет» (6–8 позицій), розкрийте 

їх зміст, мету, обґрунтуйте зв’язок із аудиторною 

роботою. (Навчальна дисципліна «Живопис»). 

28. Представте тематику змістовного модуля 

«Портрет» у техніці олійного живопису. 

Обґрунтуйте мету, зміст занять, кількість годин – 

аудиторних та для самостійної роботи. (Навчальна 

дисципліна «Живопис»). 

29. Представте план проведення практичних 

занять за темою «Анатомічна та конструктивна 

побудова торсу людини в двох ракурсах». 

Обґрунтуйте зміст завдань, місце в системі 

навчальних завдань з виконання фігури людини, 



методичну послідовність виконання. (Навчальна 

дисципліна «Живопис»). 

30. Представте тематику змістовного модуля 

«Постать людини». Обґрунтуйте мету, зміст 

занять, кількість годин – аудиторних та для 

самостійної роботи. (Навчальна дисципліна 

«Живопис»). 

31. Запропонуйте орієнтовну послідовність 

навчальних завдань та висвітліть методику 

виконання живопису одягненої фігури людини. 

Обґрунтуйте мету, зміст завдань, специфіку 

комплексу обраних методів навчання, 

сформулюйте критерії оцінювання. 

32. Запропонуйте орієнтовну послідовність 

навчальних завдань та методику виконання 

живопису оголеної фігури людини. Обґрунтуйте 

мету, зміст завдань, специфіку комплексу обраних 

методів навчання, сформулюйте критерії 

оцінювання. 

33. Запропонуйте комплекс практичних вправ, 

спрямованих на засвоєння типів композиції: 

замкнутої, відкритої, симетричної, асиметричної, 

статичної, динамічної. Обґрунтуйте зміст вправ та 

особливості виконання. (Навчальна дисципліна 

«Композиція»). 

34. Запропонуйте комплекс навчальних завдань 

(6–8 позицій) з оволодіння такими засобами 

композиції, як масштаб, пропорція, ритм, метр. 

Обґрунтуйте зміст завдань, методику навчання. 

(Навчальна дисципліна «Композиція»). 

35. Представте тематику змістовного модуля 

«Стилізація» (6–8 позицій) навчальної дисципліни 

«Композиція», що містить лекційні та практичні 

заняття. Обґрунтуйте зміст занять, кількість годин 

(аудиторних та для самостійної роботи), методику 

навчання. 

36. Запропонуйте комплекс навчальних завдань 

(6–8 позицій) з оволодіння такими законами 

композиції як: цілісності, рівноваги, домінанти, 

типізації, контрастів. Обґрунтуйте зміст завдань, 

методику навчання. (Навчальна дисципліна 

«Композиція»). 

37. Розкрийте специфіку та представте низку 

навчальних завдань з виконання формальної 



композиції. Обґрунтуйте стадії роботи над 

вирішенням навчальної композиційної проблеми. 

38. Сформулюйте 6–8 практичних завдань, 

спрямованих на опанування теми «Асоціативна 

композиція», які би передбачали застосування 

різноманітних засобів композиції та елементів 

формальної організації твору. Обґрунтуйте мету і 

зміст завдань. 

39. Представте низку навчальних завдань для 

самостійної роботи з теми «Стилізація в 

натюрморті» (4–5 позицій), обґрунтовуючи їх 

мету та взаємозв’язок з тематикою аудиторної 

роботи. (Навчальна дисципліна «Композиція»).  

40. Запропонуйте комплекс навчальних завдань 

(5–6 позицій) з оволодіння прийомами побудови 

багатофігурної композиції. Обґрунтуйте мету і 

зміст завдань. (Навчальна дисципліна 

«Композиція»). 
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