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Програму іспиту складено за умов дистанційного навчання; вона 

враховує специфіку проведення занять в умовах карантину, вимоги до 

студентів, які ставить дисципліна «Методика організації образотворчої 

діяльності дітей» і наявність технічних умов для проведення іспиту. 
 

Форма проведення: 

Письмова  

Тривалість проведення: 

4 академічні години 

Максимальна кількість балів: 

40 балів: 

30 балів – письмова робота 

10 балів – тестові завдання  

Технічні вимоги до проведення іспиту: 

Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangouts Meet – для організації відеозвязку зі студентами; 

Gmail – для отримання студентами письмових завдань та відповідей на них 

Необхідні  прилади: комп’ютер, ноутбук, смартфон з доступом до мережі 

Internet, фотоапарат або смартфон з вбудованою камерою 

Критерії оцінювання: 

Критерії оцінювання письмового завдання 30 балів  та тестових – 10 балів  

відповідно за перше та друге завдання  30+10=40 балів, розподіл балів 

подано у таблиці 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1. 

Оцінка за 

шкалою 

Університету 

(коледжу) 

 

Вимоги до роботи 

  

40 - 31 балів  

        Робота оцінена в 40  балів, якщо відповідає наступним критеріям: 

робота поєднує теоретичні знання і практичну відповідальність 

здійснювати всі види професійної діяльності, визначені освітніми 

стандартами. Студент демонструє вміння складати конспект заняття для 

різних вікових груп, виконувати методично правильну роботу з різних 

розділів програми: малювання, ліплення, аплікація, конструювання. 

Виконані практичні завдання засвідчують, що студент знає зміст програми 

за якими працюють дошкільні заклади освіти України, орієнтується у 

розділах, використовує у теоретичній і практичній частині під час 

написання відповіді екзаменаційного білету.  

Студент володіє глибокими і міцними знаннями. Робота виконана на 

високому рівні без зауважень і граматичних помилок.  

   

 21-30 балів 

    Робота оцінена в 21-30 балів, якщо відповідає наступним критеріям: 

робота відповідає вимогам робочої навчальної  програми «Методика 

організації образотворчої діяльності дітей». Студент вільно володіє 

вивченим матеріалом, прагне застосувати знання під час виконання 

тестових, теоретичних і практичних  завдань. У тестових відповідях 

допускає незначні помилки; у письмових відповідях викладено матеріал 

не в повному обсязі, а у практичній  - допускає незначні помилки при 

виконанні малюнка, креслення з конструювання чи зразка з аплікації. В 

письмовій роботі майже відсутні помилки у  використаній  термінології, 

формулюванні речення. 

 11 – 20 балів      Робота оцінена на  11 – 20  балів, якщо відповідає наступним 

критеріям: 

робота виконана відповідно вимогам навчальної програми. Відповіді 

правильні, але в них відсутня послідовність та логіка викладення 

матеріалу.  Завдання студент виконує не виявляючи самостійності у 

власних судженнях, не володіє системним баченням методики 

образотворчої діяльності в поєднанні з віковими особливостями дитини, її 

можливостями, інтеграції конкретного предмету в контексті з іншими 

методиками, що мав засвоїти студент протягом попередніх років 

навчання. Електронна версія роботи  має  невірні  відповіді,  з численними 

граматичними помилками. 

  6-10  балів  Робота оцінена на 6-10  балів, якщо відповідає наступним критеріям: 

робота частково відповідає завданню; виконана не в повному обсязі, що  

не дає змогу виявити рівень засвоюваності матеріалу. У тестах відповіді 

випадкові, без знань вивченого матеріалу. Допускає помилки у конспекті 

заняття (безсистемність  у структурі заняття, не вміння дотримуватися 

відповідності між тривалістю заняття (час) і викладення матеріалу в 

кожній віковій групі. Студент володіє лише  частиною навчального 



матеріалу; у електронній версії   зустрічається  багато  орфографічних і 

граматичних помилок. У роботі відсутня  термінологія з образотворчого 

мистецтва, не продемонстровано  емпатійність, креативність, 

використання сучасних методик і технологій. 

   0 - 5 балів 

  

     Робота оцінена на 0-5 балів, якщо відповідає наступним критеріям: 

Робота виконана незадовільно. Студент володіє незначною частиною 

навчального матеріалу. Поверхово дає визначення, не питання білету, 

матеріал без послідовного викладення. Студент плутається у відповідях, 

бо не уявляє загального змісту предмету. Методичний матеріал свідчить 

про загальний рівень освіти та мистецтва. У відповідях теоретичної 

частини білету не здатен поєднати отримані знання з сучасними 

інноваційними технологіями, що рекомендовані для вивчення 

нормативними документами  базової дошкільної освіти. Абсолютно не 

орієнтується у  термінах і не знає, де і як їх доречно використовувати. 

Виконана робота  не дає можливості виявити рівень знань студента;  

виконана на низькому методичному рівні.  

 Відповідь на тестові завдання не містить глибоких знань, а є 

випадковими. В цілому робота виконана на низькому методичному рівні і 

не може бути зарахована. 

 

Технічні вимоги до проведення іспиту 

Необхідні  прилади: комп’ютер, ноутбук, смартфон з доступом до 

мережі Internet. 

Налаштовано Google пошту  та додаток Hangouts Meet. 

 

Порядок проведення іспиту 

1. У встановлений час початку іспиту студент має вийти на онлайн-зв'язок, за 

посиланням додатку Hangouts Meet, яке йому завчасно надіслано на 

корпоративну пошту. 

2. На час початку іспиту студент має бути повністю готовим до роботи на 

іспиті: мати необхідне програмне забезпечення та обладнання, матеріали для 

виконання  завдань запропонованих у білеті. 

3. Екзамен починається з привітання та розподілу білетів між студентами, 

після чого, кожному на корпоративну пошту надсилається його варіант у 

форматі Google Форм. 

4. Протягом відведеного часу студент працює над завданням, після чого 

надсилає завдання викладачам на перевірку. 

5. Після перевірки завдання викладачем, студент на корпоративну пошту 

отримує результат своєї роботи та оцінку за іспит. 



6. Впродовж 2 годин після отримання результату іспиту, студент має право 

звернутися до художньої ради для отримання додаткового роз’яснення щодо 

отриманої оцінки. 

7. Виконані тестові і письмові роботи зберігаються в електронному вигляді на 

Google Диску циклової комісії образотворчого мистецтва і дизайну. 

 

 

Назва модулів та теми за якими складено завдання 

 Молуль 1. Соціальна сутність образотворчого мистецтва. Мистецтво і 

його значення у всебічному розвитку дитини. Складання опису за картинами, 

відповідно до вимог програми «Дитина» і рекомендовані для ознайомлення 

дітей старшого дошкільного віку.  

 Модуль. 2. Теоретичні основи образотворчої діяльності дітей  

молодшого дошкільного віку.Становлення і перспективи розвитку методики 

образотворчої діяльності дітей. Праці вітчизняних і зарубіжних вчених з 

дослідження дитячого малюнку. Теоретична спадщина видатних дослідників 

в галузі образотворчої діяльності: Є.Фльоріна, Н.Сакуліна, І.Гусарова, 

Т.Комарова, Г.Сухорукова. Мета і завдання вихователя з малювання в різних 

вікових групах. Особливості методики зображувальної діяльності в групах 

раннього віку. Виконання завдань з використанням нетрадиційних прийомів 

та інструментів з малювання і ліплення. Методика розвитку дитячого 

малювання, ліплення, конструювання, аплікації. Типи і види занять в ЗДО. 

Виконання завдань з малювання у молодших  вікових групах. Складання 

конспекту занять з малювання (за програмою).  

Роль показу етапів роботи на заняттях з малювання і ліплення. Опис 

завдань з ліплення у молодшому дошкільному віці. Роль матеріалу – глини, в 

роботі над ліпленням у молодшому дошкільному віці. Прийоми і способи 

ліплення.   

  Зразок, його види на заняттях з ліплення. Предметне малювання: опис 

прийомів і методів роботи з дітьми з малювання.  

  Модуль  3. Методика опанування образотворчою діяльністю дітьми 

старшого дошкільного віку.  

 Методика малювання у середньому і старшому дошкільному віці. 

Організація та обладнання занять з малювання і ліплення в різних вікових 

групах.  Техніка безпеки на заняттях з ліплення в різних вікових групах. 

Використання стеку на заняттях з ліплення. Складання конспекту занять з 

ліплення і пояснення техніки безпеки під час занять з дітьми з методики 

зображувальної діяльності.  



  Аплікаційна діяльність в групах середнього і старшого дошкільного 

віку. Завдання і зміст розділу «Аплікація» в різних вікових групах. Роль 

показу етапів роботи на заняттях з аплікації: повний, частковий показ. 

Використання інформаційно-рецептивних, практичних, пошукових методів в 

процесі занять аплікацією. 

 Прийоми роботи з папером: обривання, різання, складання, 

фальцювання. Тематика занять з аплікації в різних вікових групах. 

Конструювання. Зв'язок конструювання з іншими методиками дошкільного 

навчального закладу. За зразками виконання креслень: будівельні форми, 

папір, природні матеріали. Виконання зразків креслень за програмою 

«Малятко»  

 Модуль 4. Планування занять. Види і типи занять. Складання таблиці – 

планування занять з образотворчої діяльності в різних вікових групах. 

Ознайомлення з державними документами, освітніми програмами 

(державними та альтернативними) дошкільних закладів освіти і початкової 

школи як складова безперервної освіти. Спільна робота дошкільного 

навчального закладу  з родиною. Питання організації образотворчої 

діяльності в родині. Робота з електронними матеріалами: програми, статті 

фахових журналів («Дошкільне виховання», «Образотворче мистецтво в 

дитячому садку», «Розкажіть онуку»).   

  

  Письмова  робота 

Письмове  завдання полягає в складанні конспекту заняття з різних 

розділів програми, коментарі до малюнків, креслень, пояснення етапів 

роботи в різних вікових групах, роль матеріалів та обладнання на заняттях з 

малювання, ліплення, конструювання, аплікації. Робота з програмою 

«Дитина». Виконання малюнку, аплікації. Складання методичних 

рекомендацій до запропонованої теми, розробка ігрової ситуації на заняттях з 

образотворчої діяльності. Робота повинна написана не більше ніж на 10 – 15 

речень, але бути стислою і лаконічною. 

 

   Теми письмової роботи: 

1. Скласти  конспект заняття з  малювання на тему: «Вантажівка» (за 

зразком).  

2. Охарактеризувати  роль ножиць у процесі виконання творчої роботи на 

тему: «Сніжинка». Дати визначення терміну «витинанка», вказати вікову 

групу та  особливість  завдання – симетричне вирізування. 

3. Розробити ігрову ситуацію для мотивації ліплення у дітей молодшого віку 

на тему: «Ліплення печива». 



4. За  кресленням  надати  методичні рекомендації з  конструювання на тему: 

«Літачок».  

5. Скласти фрагмент заняття  з малювання на тему: «Малювання народної  

іграшки - коник». Визначити вікову групу і дати коротке пояснення 

ознайомлення  дітей  дошкільного віку з українською народною  керамікою. 

6. Охарактеризувати завдання з аплікації у середній групі та принцип роботи 

з папером методом обривання.    

7. Скласти конспект заняття для середньої групи на тему: «Дерева восени», 

застосувавши навички обривання паперу.    

8. Скласти  конспект заняття на тему: «Виноград»,  дати стисле пояснення 

етапів роботи, вказати вікову групу. 

9. Дати перелік  завдань  з  малювання  овочів і фруктів у середній групі.  

Пояснити методику навчання дітей малюванню  предметів овальної форми.  

10. Виконати малюнок на тему: «Малювання сливи». 

11. Охарактеризувати термін «екскурсія» і дати перелік тем для  

ознайомлення дітей  дошкільного віку за темою: «Скульптура в рідному 

місті». Визначити вікову групу. 

12. Скласти фрагмент розповіді про один з пам’ятників монументальної 

скульптури Києва 

(наприклад, «Пам’ятник коту», або «Їжачок у тумані»). 

13. Визначити термін «конструювання» і охарактеризувати  зміст  і завдання  

розділу   «Конструювання з будівельного матеріалу у молодшій групі. 

Обрати з малюнку основні форми з конструктора, що використовуються на 

занятті дітьми молодшого дошкільного віку. 

14. Виконати креслення  на тему: «Башточка».  

15. Скласти конспект заняття з декоративного малювання для дітей  4 року 

життя на тему: «Рушничок».   

16. Виконати малюнок з декоративного малювання на задану тему, 

використовуючи  прості елементи в малюванні  характерні для цієї вікової 

групи.     

17. Охарактеризувати  методику ліплення з дітьми старшого  дошкільного 

віку, засвоєння нових прийомів та способів ліплення з пластиліну. 

18. Скласти конспект заняття на тему «Ліплення лисички».  

19. Дайте пояснення змісту і завдань з  декоративного малювання з дітьми 

старшого дошкільного віку за мотивами косівської кераміки.   

20. Виконати малюнок з декоративного малювання на тему: «Прикрасимо 

куманець елементами декоративного розпису».    

21. Скласти конспект заняття на тему: «Фантастична птаха».  Вказати вікову 

групу. 



22. Виконати малюнок фантастичного птаха з використанням нетрадиційних 

способів малювання.    

23. Скласти  конспект заняття з ліплення на тему: «Веселий сніговик». 

Визначити вікову групу.  

24. Охарактеризувати   прийоми  і способи ліплення та їх значення у 

закріпленні методики роботи з глиною з дітьми-дошкільниками.     

25. Обґрунтувати необхідність виконання вправ з дітьми молодшої групи на 

заняттях з малювання (наприклад, «прийом примакування»).    

26. Виконати завдання на тему: «Доріжка для Колобка», «Допоможемо 

Зайчику до лісу дістатися». Техніка – гуаш. 

27. Скласти методичні рекомендації до виконання завдання з аплікації  для 

дітей старшої групи.    

28. Дати перелік прийомів з якими знайомлять дошкільників  під час  роботи  

над  аплікацією на тему: «Кораблик»  

29. Охарактеризувати методику навчання дітей старшої  групи  

симетричному вирізанню на заняттях з аплікації. 

30. Виконати практичну роботу на тему: «Вирізання ялинки».  

31. Скласти конспект заняття з декоративного  ліплення  для дітей старшої 

групи на тему: «Пташка». 

32. Дати методичні рекомендації  використання прийомів і способів ліплення  

знайомих дітям вказаної вікової групи. 

33. Скласти методичні рекомендації до виконання завдання з конструювання 

з природнього матеріалу з дітьми старшого дошкільного віку.    

34. Виконати малюнок  етапів виконання роботи з природнього  матеріалу на 

тему: «Їжачок – лісовичок». 

35. Скласти  конспект заняття на тему: «Малювання  квітки - мімози»,  

використовуючи нетрадиційні методи малювання,  аргументувавши 

відмінності зі звичайною методикою малювання.  

36. Виконати малюнок в техніці нетрадиційного способу для  дітей 

середнього дошкільного віку «Малювання мімози». 

37. Охарактеризувати види аплікації з природного матеріалу в старшій групі. 

Дати методичні рекомендації.    

38. Скласти  власні  рекомендації  до виготовлення з природних матеріалів 

завдання на тему: «Солом’яний бичок»,  «Півень з пір’я та жолудів» для 

дітей старшого дошкільного віку. 

39.Дати пояснення методики проведення заняття з аплікації з дітьми 

середньої групи  з  використанням ножиць та освоєння прийому «нарізання».   

40. Виконати аплікацію з кольорового паперу для середньої групи на тему: 

«Новорічні прапорці». 



41. Охарактеризувати види планування на заняттях з образотворчої 

діяльності в дошкільному навчальному  закладі. 

42. За допомогою програми « Дитина» вказати відмінності в плануванні  у 

різних  вікових групах , навести приклади  (за Програмою). 

43. Скласти питання до розглядання зразка  (чи зразків) з декоративного 

малювання з дітьми старшої групи.  Дати визначення «зразок», перелічити 

види зразків.   

44. Вказати  основні елементи українського орнаменту, що є відмінними  від 

дівочої вишивки. Тема: «Оздобимо святкову вишиванку для  Тараса».     

45. Скласти методичні рекомендації до виконання завдання з конструювання 

з паперу для середньої групи. Аргументувати  думку щодо навчання техніки 

нарізання дітьми 5 року життя на заняттях з аплікації. 

46. Виконати креслення на тему: «Новорічні ліхтарики»    

47. Дати методичні рекомендації  на заняттях  з  декоративного малювання   

для ознайомлення  дітей старшої  групи  з елементами розписів  української  

кераміки на прикладі  посуду - тарілі (композиція, поєднання форми і 

малюнку, колір).    

48. Виконати малюнок з декоративного малювання на тему: «Прикрасимо  

таріль елементами українського декоративного розпису».    

49. Скласти конспект заняття з малювання  на тему: «Качка з каченятами». 

Вказати вікову групу.  

50. Охарактеризувати  особливості  роботи  гуашшю  на кольоровому папері 

при  створенні багатофігурної композиції.   

 

 

Екзаменатор                                                         Тетяна Кормакова  
 

 

Голова  циклової комісії                                                               Ольга Овчаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


