
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з 
музичного мистецтва. 

1.1. Правила і процедури оцінювання з музичного мистецтва. 

Оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  здійснюється  за  12  бальною 
системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12 
відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 
загальної  середньої  освіти,  затвердженим  наказам  МОН  України  від 
13.04.2011 року та наказу МОН України від 21.08.2013 року No1222. 

В  ході  вчення  курсу  музичного мистецтва  здійснюється поточне,  
тематичне, семестрове та річне оцінювання.  

Згідно з навчальною програмою, під час визначення рівня навчальних 
досягнень з музичного мистецтва в ході поточного оцінювання оцінюється: 

1) рівень оволодіння теоретичними знаннями в ході усної відповіді;
2) рівень умінь використовувати теоретичні знання під час
сприймання та аналізу музичного твору;

Поточне оцінювання набутих компетентностей впродовж вивчення теми 
може  здійснюватись  на  спеціально  відведеному  занятті    у  формі 
тестування.  

Тематичне оцінювання з музичного мистецтва здійснюється наприкінці 
вивчення теми на основі поточного оцінювання, у тому числі  виконання  
письмового тестування. Оцінювати не лише результат роботи, але й процес 
навчання, індивідуальний поступ кожного учня. 

Якщо учень (учениця) був (ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення 
теми,  замість  тематичної  оцінки  виставляється  помітка  н/а  (не 
атестований(а)). Тематична оцінка коригуванню не підлягає. 

Семестрове оцінювання здійснюється на основі тематичних оцінок, що були 
виставленні впродовж семестру. При цьому враховуються динаміка 
особистих навчальних досягнень учня(учениці) з предмета протягом 
семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. 
Семестрова оцінка виставляється не пізніше, ніж за п’ять календарних днів 
до закінчення семестру. Допускається коригування семестрової оцінки. Для 
цього у триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки 
(особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити 
результати семестрового оцінювання або з певних не були атестовані, 
звертаються до директора закладу із заявою про проведення відповідного 
оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення. 
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Річне оцінювання здійснюється наприкінці навчального року за 
результатами семестрового оцінювання. У разі коригування учнями оцінки за 
ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного 
року. Річна оцінка з музичного мистецтва, як правило, є середнім 
арифметичним семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річне 
оцінювання коригуванню не підлягає. 

1.2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з музичного     
мистецтва  

Критерії оцінювання усної відповіді  

Рівні 
навчальних 
досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень  

 
  

І. Початковий 
1 Учень (учениця) сприймає музичні твори фрагментарно, 

виявляючи низький рівень емоційності; відсутня 
мотивація до пізнання навколишнього світу, мистецтва; 
незначний обсяг понятійного апарату не дозволяє 
характеризувати художні образи; демонструє слабо 
сформоване художньо-образне мислення. Потребує 
постійної практичної і теоретичної допомоги вчителя  
 

2 Учень (учениця) виявляє вибіркову емоційність та слабо 
сформовані навички сприймання музичних творів, слабку 
мотивацію щодо їх пізнання; володіє незначною 
частиною тематичного матеріалу, виявляє певні практичні 
вміння та навички, але майже не володіє спеціальною 
музичною термінологією; словниковий запас дозволяє 
викласти думку на елементарному рівні. Потребує 
постійної практичної і теоретичної допомоги вчителя  
 

3 Учень (учениця) виявляє інтерес до пізнання музичних 
явищ періодично, хоча здатний емоційно сприймати 
музичні твори з конкретним образно-художнім змістом; 
знає незначну частину тематичного матеріалу; позитивно 
реагує на власну практичну діяльність, але у висловленні 
вражень послуговується обмеженим понятійним запасом; 
потребує практичної допомоги вчителя  
 

  
ІІ. Середній 

4 Учень (учениця) здатний емоційно сприймати на 
репродуктивному рівні, має позитивну мотивацію щодо 
власної практичної діяльності, але не завжди усвідомлює 
художньо-образний зміст музичних творів; застосування 
знань та спеціальної музичної термінології задовільне; 
потребує практичної допомоги вчителя  
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5 Учень (учениця) виявляє інтерес та емоційність 
сприймання музичних творів, виявляє позитивну 
мотивацію щодо власної практичної діяльності; частково 
володіє навичками й уміннями, що дає змогу 
характеризувати окремі музичні твори з конкретною 
програмною основою; але не завжди вміє інтерпретувати 
музичні твори непрограмного змісту; виявляє недостатнє 
знання спеціальної музичної термінології. Потребує 
періодичної практичної та теоретичної допомоги вчителя  
 

6 Учень (учениця) виявляє здатність емоційно сприймати і 
відтворювати основну частину музичного матеріалу, має 
позитивну мотивацію щодо пізнання мистецьких явищ та 
власної практичної діяльності, хоча не завжди вміє 
послідовно та логічно характеризувати музичні твори. 
Потребує періодичної теоретичної допомоги вчителя, але 
виявляє часткову здатність самостійно виконувати 
практичні завдання  
 

  
ІІІ. Достатній 

7 Учень (учениця) виявляє здатність емоційно сприймати 
музичні твори, позитивну мотивацію щодо пізнання 
мистецьких явищ та власної практичної діяльності; 
володіє певним термінологічним запасом, але у 
викладенні думок і вражень припускається 
термінологічних помилок; обізнаний у найважливішому 
тематичному музичному матеріалі, але знання нестійкі; 
частково застосовує в практичній діяльності набуті 
знання та вміння, виявляючи прагнення самостійності  
 

8 Учень (учениця) виявляє здатність емоційно сприймати 
музичні твори, позитивну мотивацію щодо пізнання та 
інтерпретації мистецьких явищ, але має стандартне 
мислення, не завжди самостійний у висновках; вміння 
оперувати музичною термінологією при аналізі музичних 
явищ розвинені недостатньо. У практичній діяльності 
прагне самостійно застосовувати набуті знання та вміння, 
хоча потребує консультації вчителя  
 

9 Учень (учениця) виявляє емоційність сприймання творів, 
позитивну мотивацію щодо пізнання мистецьких явищ та 
їх зв'язку з життям, достатнє засвоєння тематичного 
музичного матеріалу, але допускає неточності у 
використанні спеціальної термінології; у практичній 
діяльності прагне самостійно застосовувати власний 
досвід, набуті знання та вміння  
 

  
ІV. Високий 

10 Учень (учениця) виявляє емоційність сприймання 
музичних творів, стійку позитивну мотивацію щодо 
пізнання життєвих та мистецьких явищ, має міцні знання 
програмового матеріалу, уміє обґрунтувати свою думку, 
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але може допускати несуттєві неточності у використанні 
спеціальної термінології в аналізі музичних творів 

11 Учень (учениця) виявляє емоційність сприймання 
музичних творів та їх зв'язку з життєвими явищами, 
позитивну мотивацію щодо пізнання та виконання 
музики; володіє тематичним матеріалом у межах 
програми, демонструє вміння оперувати спеціальною 
термінологією в інтерпретації творів, асоціювати їх з 
творами інших мистецтв, виявляє здатність самостійно 
застосовувати здобуті знання на уроках та у позаурочний 
час  
 

12 Учень (учениця) володіє стійкою позитивною мотивацією 
щодо пізнання музичних явищ, встановлення їх зв'язку з 
життєвими явищами та творами інших мистецтв; має 
ґрунтовні знання тематичного музичного матеріалу у 
межах програми; вільно оперує спеціальною 
термінологією; виявляє нестандартність художньо-
образного мислення, самостійно використовує набуті 
знання та вміння в музичній діяльності на уроках та у 
позаурочний час  
 

 
Оцінювання тестових завдань проводиться за такою шкалою 

 
 

Кількість набраних балів Оцінка за роботу 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 

10 10 
11 11 
12 12 

 
Укладач: вчитель музичного мистецтва та мистецтва Тимощук Л. В. 
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