
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з 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  мистецтва  здійснюється поточне,  тематичне, 
семестрове та річне оцінювання.  

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

1) рівень оволодіння теоретичними з наннями в ході усної відповіді;
2) рівень умінь використовувати теоретичні знання під час
пізнання  та інтерпретації мистецтва, виявлення ціннісного
ставлення до нього;

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

Тематичне оцінювання з мистецтва здійснюється наприкінці вивчання теми 
на основі поточного оцінювання.  Вирішальною оцінкою  при виставленні  
тематичної  оцінки  є  результат  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 непізніше 10 червня поточного 
року. Річна оцінка з 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) розуміє лише незначну 
частину тематичного матеріалу; 
користується дуже обмеженим понятійно-
термінологічним запасом у процесі 
розповіді про мистецтво; після 
кількаразового пояснення вчителя 
відтворює незначні фрагменти тематичного 
матеріалу; виявляє найелементарніший 
розвиток художньо-образного мислення 

2 Учень (учениця) розуміє незначну частину 
тематичного матеріалу; користується 
обмеженим понятійно-термінологічним 
запасом у процесі розповіді про мистецтво; 
художньо-образне мислення розвинене на 
елементарному рівні (домінують розрізнені 
судження про види мистецтв) 

3 Учень (учениця) розуміє частину 
тематичного матеріалу; користується 
обмеженим понятійно-термінологічним 
запасом у процесі розповіді про мистецтво; 
художньо-образне мислення розвинуто на 
елементарному рівні (переважає 
повторення суджень вчителя про 
мистецтво) 

  
ІІ. Середній 

4 Учень (учениця) розуміє та усвідомлює 
частину тематичного матеріалу; 
демонструє небагатий словниково-
термінологічний запас у процесі 
інтерпретації творів мистецтва; художньо-
образне мислення розвинене слабо (на рівні 
сукупності окремих суджень) 

5 Учень (учениця) розуміє та усвідомлює 
значну частину тематичного матеріалу; 
демонструє небагатий словниково-
термінологічний запас у процесі 
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інтерпретації творів мистецтва; художньо-
образне мислення розвинене слабо (на рівні 
сукупності суджень з використанням 
окремих пояснень) 

6 Учень (учениця) розуміє та усвідомлює 
більшу частину тематичного матеріалу; 
демонструє небагатий словниково-
термінологічний запас у процесі 
інтерпретації творів мистецтва; художньо-
образне мислення розвинуто слабо 
(судження аргументуються переважно з 
опорою на висловлювання вчителя) 

  
ІІІ. Достатній 

7 Учень (учениця) повністю розуміє та 
усвідомлює більшу частину тематичного 
матеріалу, здатний узагальнювати його за 
допомогою вчителя; демонструє достатній 
понятійно-термінологічний запас; 
художньо-образне мислення достатньо 
розвинене (судження аргументуються, 
з'являються окремі аналогії, асоціації) 

8 Учень (учениця) повністю розуміє та 
усвідомлює тематичний матеріал, здатний 
узагальнювати та систематизувати його за 
допомогою вчителя; демонструє достатній 
понятійно-термінологічний запас, свідомо 
користується ключовими поняттями та 
термінами; художньо-образне мислення 
достатньо розвинене (у поясненнях 
застосовуються аналогії, асоціації) 

  9 Учень (учениця) повністю розуміє та 
усвідомлює тематичний матеріал, здатний 
узагальнювати та систематизувати його, 
наводити деякі приклади на підтвердження 
своїх думок; демонструє достатній 
понятійно-термінологічний запас, який 
майже завжди використовує адекватно; 
художньо-образне мислення достатньо 
розвинене (формулюються окремі 
висновки, узагальнення) 

  
ІV. Високий 

10 Учень (учениця) глибоко розуміє та 
усвідомлює тематичний матеріал у межах 
програми; під час інтерпретації художніх 
творів робить висновки, висловлює власне 
естетичне ставлення, користується 
адекватною термінологією; художньо-
образне мислення достатньо високо 
розвинене, що дозволяє учневі 
застосовувати асоціативні зв'язки, образні 
аналогії та порівняння щодо різних видів 
мистецтв і життєвих явищ 
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11 Учень (учениця) глибоко розуміє та 
усвідомлює тематичний матеріал у межах 
програми, намагається самостійно 
збагачувати набуті знання; під час 
інтерпретації художніх творів аргументує 
висновки, власні оцінки та твердження, 
ілюструє їх прикладами; широко 
користується спеціальною термінологією 
відповідно до програмних вимог; 
художньо-образне мислення високо 
розвинене, характеризується елементами 
світоглядних узагальнень, використанням 
нестандартних асоціативних зв'язків, 
порівнянь творів різних видів мистецтв (за 
аналогією, контрастом) і відповідних 
життєвих явищ 

12 Учень (учениця) має глибокі, міцні та 
системні знання тематичного матеріалу в 
межах програми, під час інтерпретації 
художніх творів робить самостійні 
висновки, аргументує власні оцінки, 
наводить приклади на їх підтвердження; 
вільно користується спеціальною 
термінологією відповідно до програмних 
вимог;  художньо-образне мислення високо 
розвинене, характеризується 
оригінальністю, що дає змогу учневі 
широко використовувати асоціативні 
зв'язки 

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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