Музичне мистецтво
Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Рівні навчальних Бали
досягнень
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, елементарні навички та вміння у практичній музичній
діяльності. 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
Середній
4 Учень (учениця) здатний емоційно сприймати та виконувати
музичні твори 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
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
Достатній
7 Учень (учениця) виявляє здатність емоційно сприймати та
виконувати музичні твори, позитивну мотивацію щодо пізнання
мистецьких явищ та власної практичної діяльності; володіє
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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 і
виконувати 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
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, але може допускати несуттєві
неточності у використанні спеціальної термінології в аналізі
музичних творів; відчуває деякі труднощі у виконанні музичного
твору, але прагне самостійно виправляти неточності
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

