
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ДИСЦИПЛИН 

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з естетики 

  

І. Початковий 

1 Учень (учениця) здатний сприймати естетичні явища на 

елементарному рівні, небагатослівно характеризувати їх, має 
елементарні естетичні навички 

2 Учень (учениця) володіє незначною частиною програмового 
матеріалу, має слабо сформований рівень естетичного сприйняття 

явищ життя та мистецтва, виявляє певні естетичні вміння та 

навички, володіє незначною частиною спеціальної термінології, 
словниковий запас дозволяє викласти думку на елементарному 

рівні 

3 Учень (учениця) знає незначну частину програмового матеріалу, 

застосовуючи обмежений термінологічний запас естетичних 

понять. Має елементарно сформовані естетичні вміння та навички 

  

ІІ. Середній 

4 Учень (учениця) знає частину програмового матеріалу, 

застосовуючи незначний запас естетичних понять і термінів. Має 

певний запас естетичних умінь і навичок, які застосовує у власній 
діяльності 

5 Учень (учениця) володіє естетичними знаннями, навичками й 
уміннями, які застосовує у власній діяльності, виявляє знання 

спеціальної термінології, але словниковий запас небагатий 

6 Учень (учениця) знає найважливіший програмовий матеріал, але 

естетична культура сформована на невисокому рівні; учень 

(учениця) виявляє знання і розуміння основних естетичних 
положень, але не завжди вміє самостійно зробити інтерпретацію, 

порівняння, висновок про явища дійсності та мистецтва 

  

ІІІ. Достатній 

7 Учень (учениця) володіє значною частиною програмового 

матеріалу, але знання недостатньо стійкі; спостерігаються помітні 

позитивні зміни в розвитку естетичної культури, зокрема, 

сприйняття та діяльності учня. Уміє послідовно викладати власні 
думки про естетичні явища, але допускає термінологічні 

неточності 

8 Учень (учениця) знає основний програмовий матеріал, 

спостерігаються значні позитивні зміни в розвитку естетичної 

культури, зокрема, сприйняття та діяльності учня. Уміє послідовно 
викладати власні думки, робити висновки та узагальнення про 

естетичні явища за допомогою вчителя. Учень (учениця) не завжди 

вміє поєднувати естетичні та життєві явища у процесі викладу 

програмового матеріалу 

9 Учень (учениця) виявляє засвоєння програмового матеріалу, але 

допускає несуттєві неточності у використанні спеціальної 
термінології. Уміє поєднувати естетичні та життєві явища у 

процесі викладу програмового матеріалу, трапляються поодинокі 

недоліки у використанні термінології, не завжди самостійно 
систематизує та узагальнює художній матеріал 

  
ІV. Високий 

10 Учень (учениця) володіє програмовим матеріалом у межах 
програми, але допускає неточності у формулюваннях і не завжди 

обґрунтовано може довести свою думку про естетичні явища в 

житті та мистецтві. Указані неточності може виправляти 

самостійно 



11 Учень (учениця) має міцні знання програмового матеріалу, уміє 
використовувати набуті знання, уміння та навички у процесі 

виконання творчих завдань, демонструє усвідомлення знання 

спеціальної термінології. Уміє систематизувати, узагальнювати, 
інтерпретувати тематичний матеріал, виявляти асоціативні зв'язки 

між явищами життя та творами мистецтва 

12 Учень (учениця) має ґрунтовні, системні знання тематичного 

матеріалу у межах програми,  здатний їх систематизувати, 

узагальнювати та інтерпретувати, застосовувати асоціативні 

зв'язки між творами різних мистецтв та життєвими явищами; 
вільно використовує спеціальну термінологію у роздумах, 

висновках та узагальненнях про естетичні явища й поняття. Рівень 

естетичної культури, художнього мислення високий; самостійно 
використовує набуті знання, уміння та здібності в естетизації 

навколишнього середовища та власної життєдіяльності 

 

 


