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Форма проведення 

Тестування у системі електронного навчання  Moodle. 

Тестові завдання складаються з таких видів:  

- тести з єдиною правильною вибірковою 

відповіддю (у вигляді слова, фрази тощо);  

- тести з декількома правильними відповідями;  

- тести, що складаються з питань, що мають дві 

відповіді, одна, з яких істина, а інша – хибна;  

- тести на визначення відповідності. 

Тривалість 

проведення 
2 академічні години 

Максимальна 

кількість бал. 
40 балів 

Критерії 

оцінювання 

За підсумками тестування студент може набрати 40 

балів максимально. Оцінка автоматично генерується 

системою електронного навчання  Moodle та 

виводиться на екран відразу по завершенню 

тестування 

Перелік 

допоміжних 

матеріалів 

Для проходження екзамену необхідні мобільний 

телефон / ПК, з якого є доступ до системи 

електронного навчання Moodle  

Орієнтовний 

перелік питань 

1. Охарактеризуйте основні види образотворчого 

мистецтва.  

2. Розкрийте методику «поліхудожньої освіти». 

3. Охарактеризуйте стилі педагогічного 

спілкування. 

4. Охарактеризуйте систему функціонування всіх 

компонентів педагогічного процесу, яка побудована 

на науковій освіті, запрограмована в часі і в просторі і 

приводить до належних результатів.  

5. Основні вимоги до творів мистецтва, що 

використовуються у 5-7 класах. 

6. Розкрийте зміст набуття учнями вмінь і навичок 

образотворення і формотворення. 



7. Види наочності, використання їх на уроках.  

8. Розкрийте зміст основного державного 

документу, що визначає обсяг і зміст навчального 

матеріалу, коло знань, умінь і навичок, якими повинні 

оволодіти учні. 

9. Охарактеризуйте традиційні техніки зображення, 

що використовуються на уроках образотворчого 

мистецтва. 

10. Чим відрізняються скульптурні твори від 

живописних або графічних, поясніть. 

11. Розкрийте методику проведення наприкінці 

кожного навчального року та після завершення курсу 

і передбачає перевірку рівнів оволодіння учнями 

навчальним матеріалом найвищого рівня 

узагальнення. 

12. Охарактеризуйте методику проведення уроку 

ознайомлення з поняттям архітектури.  

13. Охарактеризуйте види живопису за 

призначенням. 

14. Мистецькі твори батального жанру. 

15. Розкрийте зміст теми 7 класу архітектурні 

споруди.  

16. Тривалість етапу самостійної роботи на «Уроці 

відрпацювання вмінь на навичок» з образотворчого 

мистецтва у 5-7 класах 

17. Визначіть собливості оцінювання учнівських 

робіт з образотворчого мистецтва за високим рівнем. 

18. Який з навчальних методів буде найбільш 

ефективним у ході роботи над сюжетним малюнком. 

19. В якому класі вивчається тема «Зображення 

будинку у кутовій перспективі», розкрийте зміст. 

20. Художньо-педагогічна драматургія уроку з 

розкриттям поняття силует. 

21. Розкрити поняття закони композиції. 

22. Основою якої навчальної програми є інтеграція 

змісту музичного навчання і образотворчого 

мистецтва. 

23. До головних завдань образотворчого мистецтва у 

середній школі відносяться. 

24. Ефективними методами і прийомами навчання 

образотворчому мистецтву у середній школі 

вважається. 

25. Специфічна, властива мистецтву форма 

відображення дійсності, почуттів та переживань, що 

має суб'єктивний, індивідуальний характер. 



26. Форма організації навчання на уроці, основана на 

взаємодії та співробітництві учнів, що сприяє 

формуванню умінь спілкуванню та співпраці. 

27. Для уроків сприймання та оцінювання 

мистецьких творів найбільш доцільними будуть 

методи і прийоми, розкрийте їх зміст. 

28. Відтворення в пам'яті учнів знань, уявлень, 

життєвого та мистецьког досвіду. 

29. Техніка створення зображень шляхом 

наклеювання різноманітних матеріалів на основу, 

характеристика. 

30. Різноманітні прийоми формотворення, 

художнього перевтілення форми (спрощення, 

декорування та ін.). 

31. Назвіть сновні виражальні засоби орнаменту. 

32. Розкрити мету малювання побутових предметів з 

дітьми 5-7 класів. 

33. Що є основними зображувальними засобами 

малюнка. 

34. При малюванні архітектурних форм у 5-7 класі, 

що беремо за основу. 

35. Властивості фарб по-різному передавати 

кольори, а також прийоми роботи з ними. 

36. Декоративна композиція, яка складається з 

елементів, що ритмічно повторюються по всій 

довжині, чергуються, назвіть. 

37. Розкрийте мету художнього виховання.  

38. Методи навчання учнів образотворчому 

мистецтву. 

39. Комплекс властивостей особистості, що 

забезпечують самоорганізацію високого рівня 

професійної діяльності на рефлексивній основі. 

40. Форми організації позаурочної роботи. 

 

Завідувач кафедри _________________ Ольга ШКОЛЬНА 

Екзаменатори         _______________ Ірина СОЛОМКО 

________________ Анна ГУНЬКА 

 

 


