
  

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ 
  

Загальні критерії оцінювання 

Об’єктами оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання 

можуть бути:  

 рівень застосування знань та умінь в практичній роботі;  

 проєктно  технологічна діяльність учнів; 

  уміння користуватися різними видами конструкторсько  

технологічної документації та іншими джерелами інформації;  

 якість виконання практичних робіт;  

 рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати 

технологічні операції;  

 рівень самостійності у процесі організації і виконання роботи 

(планування трудових процесів, самоконтроль і т.п.), виявлення 

елементів творчості. 

На результат оцінювання навчальних досягнень учнів впливають дотримання 

правил безпечної праці і санітарно гігієнічних вимог та уміння організовувати 

робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи. 

Вимоги оцінювання навчальних досягнень застосовуються відповідно до 

Державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, передбачених 

навчальною програмою та  з урахуванням вікових особливостей учнів.  

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня 

(учениці) 

Початковий 1 Учні можуть розпізнавати деякі об’єкти вивчення 

(матеріали, інструменти, моделі тощо) та називають їх (на 

побутовому рівні) 

2 Учні описують незначну частину технологічних об’єктів; 

частково розпізнають інструменти та обладнання для 

виконання практичних робіт 

3 Учні мають фрагментарні уявлення з предмета вивчення 

(обізнані з деякими технологічними поняттями); з 

допомогою вчителя виконують елементарні практичні 

завдання; використовують за призначенням робочі 

інструменти та обладнання 



Середній 4 Учні знають окремі відомості, що стосуються 

технологічних об’єктів; застосовують елементарні 

прийоми роботи інструментом 

5 Учні відтворюють навчальний матеріал, необхідний для 

виконання практичних робіт, з допомогою вчителя; 

виконують окремі технологічні операції з недоліками; 

частково володіють прийомами роботи інструментом 

6 Учні самостійно відтворюють значну частину 

навчального матеріалу, необхідного для виконання 

практичних робіт;  виконують окремі частини 

технологічних операцій 

Достатній 7 Учні самостійно і логічно відтворюють фактичний і 

теоретичний матеріал, необхідний для виконання 

практичних робіт; виконують практичну роботу 

відповідно до інструкцій вчителя; частково контролюють 

власні навчальні дії; з допомогою учасників проекту і 

учителя виконують завдання , що стосуються окремих 

етапів проектної діяльності 

8 Учні виявляють розуміння навчального матеріалу, 

наводять приклади, намагаються аналізувати, 

встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності між 

технологічними операціями; використовують набуті 

знання і уміння в стандартних ситуаціях 

9 Учні володіють навчальним матеріалом і реалізовують 

свої знання та вміння в практичній діяльності; можуть 

аналізувати і систематизувати інформацію в процесі 

проектної діяльності 

Високий 10 Учні володіють глибокими знаннями та уміннями і 

застосовують їх у нестандартних ситуаціях; беруть 

активну участь в розробленні та реалізації технологічного 

процесу; з допомогою учасників проекту і учителя 

проектують та виконують всі види запланованих робіт 

11 Учні володіють гнучкими знаннями і навичками в межах 

вимог навчальної програми, аргументовано 

використовують їх у нестандартних ситуаціях, знаходять і 

аналізують додаткову інформацію; самостійно 

розробляють технологічний процес виготовлення виробу 

та забезпечують його виконання; самостійно проектують 

та виконують всі види запланованих робіт 



Високий 12 Учні мають системні знання та навички з предмета, 

свідомо використовують їх, у тому числі, у проблемних 

ситуаціях; самостійно розробляють технологічний процес 

виготовлення виробу та забезпечують його якісне 

виконання; самостійно проектують та виконують, 

використовуючи відповідні технології, всі види 

запланованих робіт 

Оцінювання засвоєння теоретичного матеріалу 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

І. Початковий 1 Учень може розрізняти об'єкт вивчення і відтворити 

деякі його елементи.  

2 Учень фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу, має поверхові уявлення про 

об'єкт вивчення, виявляє здатність елементарно 

висловити думку.  

3 Учень відтворює менше половини навчального 

матеріалу, з допомогою вчителя виконує елементарні 

завдання.  

ІІ. Середній 4 Учень знає, близько половини навчального матеріалу, 

здатний відтворювати його не в повному обсязі 

відповідно до тексту підручника або пояснення 

вчителя.  

5 Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний 

дати визначення понять, але при цьому допускав 

помилки. З допомогою вчителя може відтворили 

значну частину матеріалу, частково обґрунтувати та 

проаналізувати її, зробити висновки.  

6 Учень виявляє знання і розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але 

недостатньо осмислена. З допомогою вчителя може 

аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та 

робити висновки, виправляти допущені помилки.  

ІІІ. Достатній 7 Учень виявляє знання і розуміння переважної 

більшості навчального матеріалу. З епізодичною 

консультацією вчителя застосовує знання для 

виконання практичних-завдань. Користується 



необхідною конструкторсько-технологічною 

документацією.  

8 Знання учня є достатньо повними, він вільно 

застосовує вивчений матеріал в стандартних ситуаціях, 

вміє аналізувати, робити висновки.. Відповідь його 

повна, логічна, обґрунтована, але з деякими 

неточностями. Самостійно використовує теоретичні 

знання для виконання практичних завдань. 

Користується необхідною конструкторсько-

технологічною документацією.  

9 Учень правильно володіє вивченим матеріалом, 

застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, уміє 

узагальнювати і систематизувати інформацію. 

Самостійно застосовує знання для виконання 

практичних завдань. Користується всіма видами 

конструкторсько-технологічної документації, що 

передбачена програмою.  

ІV. Високий 10 Учень володіє глибокими, міцними знаннями і здатний 

використовувати їх у нестандартних ситуаціях. 

Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної 

діяльності. Виявляє елементи творчого підходу в 

проектуванні, конструюванні, моделюванні та 

виготовленні виробів.  

11 Учень володіє узагальненими знаннями з предмета, 

виявляє творчий підхід у проектуванні, конструюванні, 

моделюванні та виготовленні виробів. Користується 

різними видами конструкторсько-технологічної-

документації, використовує додаткові джерела 

інформації.  

12 Учень має системні знання, виявляє здатність 

приймати творчі рішення у виконанні теоретичних і 

практичних завдань. Вільно володіє різними видами 

конструкторсько-технологічної документації, вміє 

самостійно розробляти окремі її види. Систематично 

користується додатковими джерелами інформації.  

Оцінювання проєктно-технологічної діяльності 

  

Рівні 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 



І. Початковий 1 З постійною допомогою вчителя виконує тільки 

фрагменти практичних завдань. Виготовлений 

проєкт (виконана робота) повністю не відповідає 

якісним показникам. Учень допускає значні 

відхилення від установлених вимог при виконанні 

більшості технологічних операцій та прийомів 

роботи.  

2 Практичні завдання виконує лише з допомогою 

вчителя. Виготовлений проєкт (виконана робота) 

повністю не відповідає якісним показникам. 

Переважна частина робіт виконана з помилками в 

прийомах роботи та технологічних операціях.  

3 Виготовлений проєкт (виконана робота) містить 

велику кількість грубих відхилень від установлених 

якісних показників. Значна частина робіт виконана з 

помилками в прийомах роботи та технологічних 

операціях.  

ІІ. Середній 4 Практичні завдання виконує під керівництвом 

вчителя. Виготовлений проєкт (виконана робота) 

містить багато суттєвих відхилень від установлених 

якісних показників, проте можливе їх виправлення. 

Майже половина технологічних операцій 

виконується з помилками у прийомах і способах 

роботи.  

5 Виготовлений проєкт (виконана робота) містить 

суттєві відхилення від встановлених якісних 

показників, але виріб може бути використаний за 

призначенням. Частину технологічних операцій 

виконує з помилками у прийомах і способах роботи.  

6 Виготовлений проєкт (виконана робота) має окремі 

відхилення від якісних показників. Виконує 

практичну роботу з певною кількістю помилок у 

прийомах та технологічних операціях.  

ІІІ. Достатній 7 Виготовлений проєкт (виконана робота) достатнього 

рівня якості, але має окремі відхилення від 

установлених вимог. Правильно виконує переважну 

більшість (технологічних операцій, є несуттєві 

відхилення в прийомах і способах роботи.  

8 Виготовлений проєкт (виконана робота) хорошого 

рівня якості, але є незначні відхилення від 

встановлених норм. Правильно виконує всі прийоми 



і технологічні операції в межах визначених норм 

часу.  

9 Виготовлений проєкт (виконана робота) хорошого 

рівня якості, але є несуттєві відхилення від 

встановлених норм. Правильно виконує всі прийоми 

і технологічні операції в межах норм визначеного 

часу.  

ІV. Високий 10 Правильно виконує всі прийоми і технологічні 

операції в межах визначених норм часу: 

Виготовлений проєкт (виконана робота) високого 

рівня якості.  

11 Правильно і впевнено виконує всі прийоми і 

технологічні операції в межах визначених норм часу. 

Виготовлений проєкт (виконана робота) високого 

рівня якості.  

12 Бездоганно виконує всі прийоми і технологічні 

операції в межах визначених норм часу. 

Виготовлений проєкт (виконана робота) високого 

рівня якості.  

Оцінювання  організації робочого місця, дотримання правил безпечної 

праці і санітарно-гігієнічних вимог 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Характеристика навчальних досягнень учня 

(учениці) 

Початковий 1 Учні в організації робочого місця є постійні суттєві 

порушення. 

Систематично допускаються порушення правил техніки 

безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.  

2  Учні в організації робочого місця є значні відхилення 

прийнятих вимог. Систематично допускаються 

порушення правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних вимог. 

3  Учні в організації робочого місця є значні відхилення 

прийнятих вимог. Періодично  допускаються порушення 

правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог. 

Середній 4  Учні в організації робочого місця є незначні недоліки. В 

окремих випадках допускаються порушення правил 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог. 



5  Учні в організації робочого місця є незначні порушення. 

В окремих випадках допускаються окремі порушення 

правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог. 

6  Учні в організації робочого місця є незначні порушення. 

В окремих випадках допускаються порушення правил 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог. 

Достатній 7  Учні в організації робочого місця відповідає вимогам. 

Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних вимог. 

8  Учні в організації робочого місця відповідає вимогам. 

Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних вимог. 

9  Учні в організації робочого місця відповідає вимогам. 

Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних вимог. 

Високий 10  Учні в організації робочого місця забезпечують 

зразково. Дотримується правил техніки безпеки та 

санітарно-гігієнічних вимог. 

11 Учні в організації робочого місця забезпечують високий 

рівень. Дотримується правил техніки безпеки та 

санітарно-гігієнічних вимог.  

12 Учні в організації робочого місця самостійно і 

систематично забезпечує зразкову організацію праці. 

Дотримується правил техніки безпеки та санітарно-

гігієнічних вимог. 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

Орієнтовне оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках 

образотворчого мистецтва 

 

Семестровий бал виставляємо на основі тематичних оцінок. 



Тематичну оцінку з образотворчого мистецтва виставляємо на основі: 

 поточних оцінок; 

 рівня оволодіння теоретичними знаннями;  

 практичних умінь і навичок, 

 розкриття теми;  

 охайності роботи;  

 композиції; 

 техніки виконання. 

Якщо дитина прохворіла частину семестру, пропустила без поважної 

причини, наприклад, одну тематичну, то оцінка за семестр виводиться на 

розсуд учителя в залежності від динаміки особистих навчальних досягнень 

учня(учениці), важливості пропущеної теми, за яку учня(ученицю) атестовано, - 

(тривалість вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу). За 

таких умов оцінка за семестр може бути такою, як попередня тематична(якщо 

вона одна), або знижена на кілька балів на розсуд вчителя. 

 

12 балів : 

4 – тему розкрито повністю, якщо це тематична робота 

 ( або завдання, яке ставилось перед учнями виконано повністю ) 

3 – композиція малюнка правильна  (мається на увазі, правильне 

розміщення на аркуші) 

3 – техніка виконання досконала, 

2 – охайність роботи. 

 

11 балів: 

4 – тему розкрито повністю, якщо це тематична робота 

( або завдання, яке ставилось перед учнями виконано повністю ) 

3 – композиція малюнка правильна (мається на увазі, правильне 

розміщення на аркуші) 

2 – техніка виконання дещо не відповідає своїм вимогам, 

2 – охайність роботи. 

 

10 балів : 

4 – тему розкрито повністю, якщо це тематична робота 

      ( або завдання, яке ставилось перед учнями виконано повністю ) 

2 – композиція малюнка має незначні відхилення , 

(мається на увазі, правильне розміщення на аркуші) 

2 – техніка виконання дещо не відповідає своїм вимогам, 

2 – охайність роботи. 

 

9 балів : 

3 – тему розкрито частково, якщо це тематична робота 

      ( або завдання, яке ставилось перед учнями виконано частково ) 

2 – композиція малюнка має незначні відхилення , 

       (мається на увазі, правильне розміщення на аркуші) 



2 – техніка виконання дещо не  відповідає своїм вимогам, 

2 – охайність роботи. 

 

8 балів : 

3 – тему розкрито частково, якщо це тематична робота 

      ( або завдання, яке ставилось перед учнями виконано частково ) 

2 – композиція малюнка має незначні відхилення , 

       (мається на увазі, правильне розміщення на аркуші) 

1 – техніка виконання  не  відповідає своїм вимогам, 

2 – охайність роботи. 

 

7 балів : 

3 – тему розкрито частково, якщо це тематична робота 

      ( або завдання, яке ставилось перед учнями виконано частково ) 

2 – композиція малюнка має незначні відхилення , 

       (мається на увазі, правильне розміщення на аркуші) 

1 – техніка виконання  не  відповідає своїм вимогам, 

1 – охайність роботи. 

 

6 балів : 

2 – тему розкрито частково, якщо це тематична робота 

      ( або завдання яке ставилось перед учнями не виконано ) 

2 – композиція малюнка має незначні відхилення , 

       (мається на увазі, правильне розміщення на аркуші) 

1 – техніка виконання  не відповідає своїм вимогам, 

1 – охайність роботи. 

 

5 балів : 

1 – тему не розкрито, якщо це тематична робота 

      ( або завдання яке ставилось перед учнями не виконано ) 

2 – композиція малюнка має незначні відхилення , 

       (мається на увазі, правильне розміщення на аркуші) 

1 – техніка виконання   не відповідає своїм вимогам, 

1 – охайність роботи. 

 

4 бали : 

1– тему не розкрито,  якщо це тематична робота 

     ( або завдання яке ставилось перед учнями не виконано ) 

2 – композиція малюнка має  незначні відхилення , 

       (мається на увазі, правильне розміщення на аркуші) 

1 – техніка виконання  не відповідає своїм вимогам. 

 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО та ХУДОЖНЯ 

КУЛЬТУРА 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

ДИСЦИПЛИН ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ У СИСТЕМІ 

ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ. 

 

Семестровий бал  із музичного мистецтва виставляється на основі тематичних 

оцінок. 

Тематична оцінка з музичного мистецтва  виставляється на основі: 

 поточних оцінок;  

 за виконання та інтерпретацію музичних творів; 

 володіння теоретичним програмним матеріалом; 

 знання музичної термінології; 

 ведення зошита; 

 підготовку проєктів. 

Якщо дитина прохворіла частину семестру, пропустила без поважної причини, 

наприклад одну тематичну, то оцінка за семестр виводиться на  розсуд вчителя 

в залежності від динаміки особистих навчальних досягнень учня, важливості 

пропущеної теми чи теми за яку учня атестовано. За таких умов оцінка за 

семестр може бути такою як тематична( якщо вона одна), або занижена  на 

кілька балів( на розсуд вчителя). 

Семестровий бал може підлягати коригуванню. 

  

Особливістю системи оцінювання досягнень учнів з дисциплін художньо-

естетичного циклу є її багатофункціональність, що зумовлена 

багатокомпонентністю змісту мистецької освіти, спрямованої на цілісне 

формування художньо-естетичної культури учнів, і передбачає: 

 формування в учнів емоційно-естетичного ставлення до дійсності, світоглядних 

орієнтацій, особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, вітчизняної та 

зарубіжної художньої культури; 

 розвиток емоційно-почуттєвої сфери, оригінального асоціативно-образного 

мислення, універсальних якостей творчої особистості; 

 формування знань та уявлень про мистецтво, розуміння специфіки художньо-

образної мови різних видів мистецтва, здібності до сприймання та інтерпретації 

художніх творів; 

 розширення естетичного досвіду, умінь і навичок у сфері мистецької 

діяльності, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному 

самовдосконаленні. 

Об'єктами перевірки та оцінювання у процесі вивчення мистецьких дисциплін 

учнями мають стати: 



 здатність учнів сприймати, розуміти й відтворювати твори мистецтва, 

інтерпретувати їх художньо-образний зміст (висловлювати власне естетичне 

ставлення); 

 уміння й навички з практичної художньої діяльності (відтворення за зразком), 

досвід самостійної та творчої діяльності (застосування набутих знань і вмінь у 

змінених, зокрема, проблемно-пошукових ситуаціях); 

 обізнаність у сфері мистецтв - елементарні знання та уявлення про мистецтво, 

його основні види та жанри, розуміння художньо-естетичних понять та 

усвідомлене користування відповідною термінологією, уявлення про творчість 

відомих вітчизняних і зарубіжних митців (мистецтвознавча пропедевтика); 

 загальна естетична компетентність, художньо-образне мислення учнів як 

інтегрований результат навчання, виховання й розви 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

з музичного мистецтва. 

  

І. Початко-

вий 

1 Учень (учениця) сприймає та виконує музичні твори 

на частковому рівні, небагатослівно характеризує їх, 

демонструє слабо сформоване художньо-образне 

мислення, елементарні навички та вміння у 

практичній музичній діяльності 

2 Учень (учениця) володіє незначною частиною 

тематичного матеріалу, має слабо сформований 

рівень сприйняття музичних творів, виявляє певні 

вміння й навички, володіє незначною частиною 

спеціальної музичної термінології, словниковий запас 

дозволяє викласти думку на елементарному рівні 

3 Учень (учениця) здатний сприймати та виконувати 

окремі фрагменти музичних творів з конкретним 

образно-художнім змістом, знає незначну частину 

музичного тематичного матеріалу; послуговуючись 

обмеженим термінологічним і словниковим запасом 

  

ІІ. Середній 

4 Учень (учениця) здатний сприймати та виконувати 

музичні твори на репродуктивному рівні, але не 

розуміє художньо-образної сфери музичних творів; 

застосування знань і спеціальної музичної 

термінології на практиці задовільне 

5 Учень (учениця) володіє навичками й уміннями, які 

дають змогу проаналізувати чи виконати окремі 

музичні твори, котрі мають художньо конкретну 

словесну, понятійну основу; але не завжди вміє 

інтерпретувати музичні твори, які вимагають 

абстрактного художнього мислення; виявляє 

недостатнє знання спеціальної музичної термінології; 

словниковий запас небагатий 



6 Учень (учениця) здатний сприймати і відтворювати 

основну частину музичного матеріалу, але має слабо 

сформоване художнє мислення, не завжди послідовно 

та логічно характеризує музичні твори, його 

розповідь потребує уточнень і додаткових запитань; 

учень (учениця) виявляє знання й розуміння 

основних тематичних положень, але не завжди вміє 

самостійно зробити порівняння, висновок про 

прослухану чи виконану музику 

  

ІІІ. 

Достатній 

7 Учень (учениця) здатний сприймати та виконувати 

музичні твори, але робить непереконливі висновки, 

непослідовно викладає свої думки, допускає 

термінологічні помилки; учень (учениця) знає 

найважливіший тематичний музичний матеріал, але 

знання нестійкі; спостерігаються помітні позитивні 

зміни в музичній діяльності учня 

8 Учень (учениця) уміє сприймати та виконувати 

музичні твори, досить повно аналізує художньо-

образний зміст твору, але має стандартне мислення, 

йому бракує власних висновків, асоціацій, 

узагальнень, не завжди вміє поєднувати музичні 

твори та життєві явища; недостатньо володіє 

спеціальною музичною термінологією при аналізі 

музичних явищ 

9 Учень (учениця) виявляє достатнє засвоєння 

тематичного музичного матеріалу, але допускає 

неточності у використанні спеціальної музичної 

термінології, які потребують зауваження чи 

коригування, трапляються поодинокі недоліки у 

виконанні музичного твору й художньо-образному 

оформленні своїх роздумів про прослухану музику; 

не завжди самостійно систематизує та узагальнює 

музичний матеріал 

  

ІV. Високий 

10 Учень (учениця) має міцні знання програмового 

матеріалу, але, аналізуючи музичні твори, допускає 

несуттєві неточності у формулюваннях, при 

використанні спеціальної музичної термінології, а 

також під час виконання музичних творів, у 

більшості випадків уміє обґрунтовано довести свою 

думку про музичні явища, йому важко виконати 

окремі фрагменти музичного твору. Указані 

неточності може виправляти самостійно 

11 Учень (учениця) володіє тематичним музичним 

матеріалом у межах програми, уміє використовувати 

набуті знання, уміння і здібності у нових музичних 



завданнях, демонструє знання спеціальної музичної 

термінології, їх усвідомлення та міцність, уміння 

систематизувати, узагальнювати, інтерпретувати 

музичні твори, асоціювати їх з творами інших 

мистецтв та життєвими явищами, застосовувати 

здобуті знання в музичній діяльності 

12 Учень (учениця) має глибокі, ґрунтовні знання 

тематичного музичного матеріалу у межах програми, 

здатний узагальнювати, сприймати та виконувати 

музичні твори, застосовувати асоціативні зв'язки між 

музичними творами, творами інших мистецтв і 

життєвими явищами; свідомо використовувати 

спеціальну музичну термінологію в роздумах, 

висновках та узагальненнях про прослуханий чи 

виконаний твір, пропонує нетипові, цікаві художньо-

творчі уявлення; рівень світосприйняття та 

світовідчуття мистецького мислення достатньо 

високий; самостійно використовує набуті знання, 

уміння та здібності в музичній діяльності 

  

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

учнів з інтегрованого курсу "Мистецтво". 

  

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 під час практичної 

художньої діяльності; виявляє найелементарніший 

розвиток художньо-образного мислення 

2 Учень (учениця) розуміє незначну частину 

тематичного матеріалу; користується обмеженим 

понятійно-термінологічним запасом у процесі 

розповіді про мистецтво; частково відтворює 

тематичний матеріал у практичній художній 

діяльності, але тільки після детального пояснення 

вчителя; 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; частково відтворює тематичний матеріал 



у практичній художній діяльності, але лише з опорою 

на пояснення та зразок вчителя; 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; відтворює 

тематичний матеріал у практичній художній 

діяльності, але потребує значної допомоги вчителя; 

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 інтерпретації творів мистецтва; відтворює під 

керівництвом учителя тематичний матеріал у 

практичній діяльності, але без переносу у змінені 

ситуації; 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; відтворює 

тематичний матеріал у практичній художній 

діяльності, інколи потребуючи педагогічної 

допомоги; 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; застосовує за допомогою вчителя опанований 

матеріал у практичній художній діяльності; 

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; застосовує засвоєний матеріал у 

практичній художній діяльності; 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; 

застосовує матеріал у практичній художній діяльності 

без допомоги вчителя; 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; самостійно 

використовує тематичний матеріал у практичній 

художній діяльності; художньо-образне 

мислення достатньо високо розвинене, що дозволяє 

учневі застосовувати асоціативні зв'язки, образні 

аналогії та порівняння щодо різних видів мистецтв і 

життєвих явищ 

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; 

самостійно використовує тематичний матеріал у 

практичній художній діяльності; 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; самостійно застосовує 

тематичний матеріал у практичній художній 

діяльності; художньо-образне мислення високо 

розвинене, характеризується оригінальністю, що дає 

змогу учневі широко використовувати асоціативні 

зв'язки. 

 

 

  



 


