
Особливості оцінювання результатів навчання учнів з навчальних 

предметів освітньої галузі "Мистецтво" 

Для оцінювання рівня досягнень учнів з предметів освітньої галузі 

"Мистецтво" не передбачено проведення діагностичних робіт. Індикаторами 

оцінювання слугують конкретні результати навчання та спостереження 

вчителя за формуванням загальної естетичної компетентності учнів. 

Об'єктами оцінювання є: 

• здатність учнів сприймати, аналізувати та інтерпретувати художньо-

образний зміст творів мистецтва, висловлювати власне естетичне ставлення; 

• уміння й навички з практичної художньої діяльності, досвід самостійної 

та колективної творчості; 

• обізнаність у сфері мистецтв - 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; 

• вдосконалення навичок самопрезентації та самовираження в процесі 

художньо-творчої діяльності. 

 

Критерії  оцінювання учнів 3-4 класів з навчальних предметів  

мистецької освітньої галузі 

Характеристика результатів навчання 

Загальні 

результати 

навчання 

Результат 

навчання 

у свідоцтві 

досягнень 

Рівні 

Початко-

вий 

Середній Достатній Високий 

Художньо-

образне, 

асоціативне 

мислення у 

процесі 

художньо-

творчої 

діяльності через 

образотвор-че, 

музичне та інші 

види мистецтва 

Створює 

варіанти 

запропонов

аних 

художніх 

образів 

засобами 

образотво

рчого 

мистецтв

а, 

користуєт

ься 

різними 

художніми 

матеріала

ми. 

Створює 

невиразні 

художні 

образи з 

опорою 

на зразок. 

 

 

 

 

 

Створює 

художні 

образи за 

підтримки 

вчителя. 

Виявляє 

несформов-

ані навички 

експеримен-

тування та 

імпровізації. 

Невпевнено 

добирає 

матеріали та 

техніки для 

реалізації 

Володіє 

умінням 

створювати 

художні 

образи, 

застосовую-

чи для цього 

запропонова

ні техніки та 

виражальні 

засоби 

різних видів 

музичного 

та 

образотвор-

Володіє умінням 

створюва-ти 

переконли-ві 

художні образи, 

вільно 

застосову-ючи 

для цього 

опановані 

техніки та 

виражальні 

засоби різних 

видів музичного 

та образотво-

рчого мистецтва. 

 



Потребує 

сторон-

ньої 

підтримки 

для 

вибору 

матеріалів 

та технік. 

творчого 

задуму. 

чого 

мистецтва. 

 

Сміливо 

експериме-нтує, 

імпровізує, 

самостійно 

добираючи 

матеріали та 

техніки для 

максимальної 

реалізації 

задуму. 

 

Співає 

виразно, 

відтворює 

запропонов

ані ритми 

(соло та в 

групі), 

імпровізує 

з 

ритмами. 

Невідпові

-дно 

застосову

є тематич-

ний 

матеріал у 

мистецькі

й 

діяльності 

Частково 

застосовує 

тематичний 

матеріал у 

мистецькій 

діяльності. 

Демонструє 

стабільний 

прогрес в 

опануванні 

основних 

умінь та 

навичок. 

Виявляє 

сформовану 

здатність до 

експеримент

ування та 

імпровізації. 

Самостійно і 

творчо 

застосовує 

тематич-ний 

матеріал у 

мистецькій 

діяльності. 

Вміє відтворює 

запропоновані 

ритми та 

імпровізувати з 

ними. 

Пізнання 

мистецтва, 

інтерпрета-ція 

художніх образів, 

досвід емоційних 

переживань, 

ціннісне 

ставлення до 

мистецтва 

Описує 

враження 

від 

сприйманн

я творів 

мистецтв

а, словесно 

характери

зує твір з 

використа

нням 

мистецько

ї 

терміноло

гії.   

Намагає-

ться 

висловити 

емоційно-

естетичне 

ставлення 

до творів 

мистецтва 

Виявляє 

прагнення 

до 

інтерпретаці

ї та аналізу 

творів 

мистецтва. 

Під час 

інтерпретаці

ї творів 

спирається 

на судження 

інших. 

Володіє 

навичками 

аналізу, 

інтерпретаці

ї та цілісного 

сприймання 

творів 

мистецтва, 

виявляючи 

до них 

емоційно-

естетичне 

ставлення. 

Має сформовані 

навички аналізу, 

інтерпретації та 

цілісного 

сприйма-ння 

творів 

мистецтва, 

виявляючи до 

них емоційно-

естетичне 

ставлення. 

Частково 

розпізнає 

жанри 

музичног

о та 

образотво

рчого 

Потребує 

допомоги 

учителя у 

використанн

і засвоєних 

термінів і 

понять для 

Наводить 

приклади на 

підтверджен

ня власних 

суджень. 

Розпізнає 

різновиди 

Висловлює 

оригінальні 

судження, 

аргументує 

висновки, 

наводить 

приклади та 



мистецтва 

за 

характерн

ими 

ознаками. 

вербальної 

характерист

ики твору. 

образотворч

ого та 

музичного 

мистецтва за 

характерним

и 

виражальни

ми засобами. 

аналогії. 

Вільно 

використовує 

засвоєні терміни 

і поняття для 

вербальної 

характеристики 

творів 

мистецтва. 

Пізнання себе 

через художньо-

творчу 

діяльність та 

мистецтв і 

знання себе через 

художньо-творчу 

діяльність та 

мистецтво 

Презентує 

власні 

художні 

образи, 

оцінює 

власну 

творчість, 

пояснює, 

що 

вдалося. 

Уникає 

можливо-

стей для 

самовира-

ження 

через 

творчість, 

презента-

ції та 

оцінюван-

ня власної 

мистець-

кої діяль- 

ності. 

Бере 

пасивну 

участь у 

колектив-

них 

творчих 

проєктах. 

Виявляє 

несформова-

ний творчий 

підхід до 

презентації 

та 

оцінювання 

власної 

мистецької 

діяльності. 

Формально 

виконує 

поставлені 

завдання. 

Прагне до 

активного 

самовиражен

ня через 

творчість. 

Самостійно 

презентує та 

оцінює 

результати 

власної 

творчої 

діяльності. 

Із задоволен-ням 

і творчо 

презентує та 

оцінює власні 

доробки та 

результати 

творчої 

діяльності. Бере 

актив- ну участь 

у різних видах 

творчої 

діяльності. 

Цікавиться та 

успішно 

долучаєть-ся до 

мис- тецьких 

подій закладу, 

міста, країни, 

світу. 

 


