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ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ 

Анотація. У статті розглядається вчитель як суб’єкт управління якістю 

навчальних досягнень старшокласників з предметів художньо – естетичного 

циклу, аналіз педагогічної діяльності вчителя, нові форми та методи роботи, 

педагогічно-професійна діяльність. 
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 Анотация. В статье рассматривается учитель как субъект управления 

качеством знаний старшеклассников по предметам художественно - 

эстетического цикла, анализ педагогической деятельности учителя, новые 
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Resume. The article considers a eacher as the main subject of senior pupil 

knowledge quality management in the subjects of art-aesthetic cycle, analyzing a 

teacher's work, new forms and methods of work, pedagogically professional 
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Актуальність теми дослідження. 
Cтpaтeгiя poзвитку cучacнoгo укpaїнcькoгo cуcпiльcтвa в умoвax 

coцiaльнo-eкoнoмiчниx peфopм oб'єктивнo пoтpeбує пiдвищeння вимoг дo 

якocтi освіти. Вирішення проблеми якості освіти не можна розглядати окремо 

від проблеми належного кадрового забезпечення. Сучасні дослідники все 

частіше підкреслюють, що викладач – головний суб’єкт реформування освіти, 

який має усвідомлювати високий особистісний сенс професійної діяльності. 

Cьoгoднi в Укpaїнi вiдбувaєтьcя cтaнoвлeння новітньої освітньої 

парадигми, у межах якої надзвичайно важливу роль відіграє особистість 

викладача, його професійність, фаховість, здатність до розв’язання складних 

завдань, що пов’язані з організацією всіх ланок навчально-виховного процесу. 

Саме від викладача залежить рівень якості навчальних досягнень учнів.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Окремі аспекти забезпечення якості професійної діяльності вчителів 

висвітлено в працях вiтчизняниx i зapубiжниx дocлiдникiв: пpoблeмa 

оцінювання і стимулювання професійної діяльності викладачів (С. Адамс, 

Ю. Бабанський, Є. Березняк, В. Врум, Ф. Герцберг, Ю. Конаржевський, 

М. Портнов, Ф. Пузирьов, І. Підласий, П. Худоминський та ін.); проблема 

підвищення професійної компетентності викладачів (Д. Aлфepoва, В. Бaйдeнкo, 

В. Бoндapь, Є. Зeєp, I. Зимня, В. Кaльнeй, Н. Кузьмiна, Л. Мiтiна, A. Мapкoва, 

O. Пoмeтун, E. Coф’янц, В. Cтpeльникoв, A. Xутopcький, Л. Шeвчук, 

C. Шишoв, П. Яpeмeнкo та ін.). 

Аналіз педагогічної діяльності вчителя з предметів художньо-естетичного 

циклу показав, що ця діяльність пов’язана з постійною необхідністю 

вирішувати складні педагогічні завдання та експериментувати; вести пошук 

нових методів і форм роботи; вимагає гнучкості й самостійності мислення при 

прийнятті рішень; вимагає високої творчої енергії і самовіддачі, концентрації 

творчих зусиль задля досягнення поставленої мети. Тобто педагогічна 

діяльність вчителя з предметів художньо-естетичного циклу тісно пов’язана з 

процесом постійного професійного самовдосконалення  в цьому і полягає мета 

даної статті.   

Виклад основного матеріалу. 

Узагальнена характеристика діяльності фахівця з предметів художньо-

естетичного циклу представлена в державному освітньому стандарті вищої 

професійної освіти з позиції її функціонального призначення, професійних 

умінь і здібностей. 

Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики вчитель з 

предметів художньо-естетичного циклу має бути здатним до педагогічної 

діяльності, видами якої є: навчально-освітня діяльність, організаційно-виховна, 

методична. Педагогічно-професійна діяльність вчителя з предметів художньо-

естетичного циклу реалізується в таких виробничих функціях: 

а)конструктивній, яка забезпечує відбір і організацію змісту навчальної 

інформації, для засвоєння учнями; проектування учнівської діяльності; 

проектування особистої діяльності в процесі взаємодії з батьками й учнями; 

б)організаційній, що реалізується через інформацію в процесі повідомлення 

учням; різні види учнівської діяльності; власну діяльність у процесі взаємодії з 

учнями; в) комунікативній, яка передбачає встановлення правильних 

взаємовідносин з учнями; встановлення взаємовідносин з батьками, колегами; 

г) гностичній, яка передбачає вивчення змісту і способів упливу на учнів; 

вікових та індивідуальних психологічних особливостей учнів; особливостей 

процесу і результатів власної діяльності. 

Як зазначають Е. Абдуллин і О. Ніколаєва та ін. діяльність вчителя з 

предметів художньо-естетичного циклу, багато в чому визначається їх 

здібностями
1
. 

                                                           
1
Кузьминa Н. В. Пpoфeccиoнaлизм личнocти учитeля / Н. В. Кузьминa — М.; Выcшaя шкoлa, 2008. — 

119 c.  
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Вчитель з предметів художньо-естетичного циклу повинен володіти 

педагогічною майстерністю. Так П. Топалін зазначає, що вчителі з високим 

рівнем педмайстерності глибоко володіють предметом та методикою його 

викладання, мають широкий науковий і культурний кругозір, знають 

психологію дітей, вміло використовують методику викладання. Вони знають, 

як організувати групову та індивідуальну роботу учнів, згуртувати клас, у них 

щирі стосунки з дітьми. Педагоги середнього рівня педмайстерності знають 

предмет, володіють методикою, мають широкий культурний і науковий 

кругозір. Однак їх педагогічні уміння (конструктивні, комунікативні, 

організаторські та ін.) недостатньо розвинені, такі вчителі мають середні 

здібності, люблять дітей, але не завжди розуміють і знають їх індивідуально 

психологічні особливості. Низький рівень педагогічної майстерності свідчить, 

що педагоги задовільно знають предмет, не володіють методикою його 

викладання, мають обмежений науковий і культурний кругозір, не завжди 

здатні застосовувати свої знання. Психологію дітей знають слабо
2
. 

Н. Кузьміна  підкреслює, що викладацька майстерність характеризується 

такими чинниками, як творчість, винахідливість, умінням володіти собою, 

знанням свого предмету і методів виховної роботи
3
. 

Діяльність вчителя художньої культури та вчителя музичного мистецтва 

має складну структуру і є складовою частиною педагогічної системи і 

характеризується доцільною дією на учнів за допомогою педагогічних засобів, 

обгрунтованих психологічною наукою. Функціонування педагогічної системи 

відбивається в психологічній структурі педагогічної діяльності, аналіз якої 

представлений в роботах Л. Захарової, Н. Кузьміної, Л. Мітіної, Н. Полякової, 

В. Сластьоніна, Т. Таланчук, А. Шадрікова. 

Л. Іванова, описуючи психологічну структуру діяльності вчителя 

виділила мотиваційно-смисловий, емоційно-афективний, операційно-

динамічний, пізнавально-орієнтовний, регуляторно-вольовий і продуктивно- 

результативний компоненти. Мотиваційно-смисловий компонент включає 

відношення суб'єкта до виконуваних дій, внутрішні спонуки, ступінь 

задоволеності своїми діями. Емоційно-афектний компонент характеризується 

переважною вираженістю у індивідів модальностей емоцій: радістю, гніву, 

страху. Операційно-динамічний компонент характеризує процес реалізації дій. 

Пізнавально-орієнтований компонент включає рефлексію учнів на уроці, 

накопичення знань не тільки про дисципліну, що викладається, але і про 

психологію учнів. Регуляторно-вольовий компонент характеризує особливості 

саморегуляції. Продуктивно-результативний компонент дій характеризує рівень 

успішності (ефективності) діяльності. 

В. Симонов розглядає основні характеристики освітнього процесу на 

занятті як систему діяльності викладача і учнів. Діяльність викладача, на думку 

автора, складається з трьох основних функцій: планування, організація, 

                                                           
2
Зaгвязинcкий В. И. Пeдaгoгичecкoe твopчecтвo учитeля / В. И. Зaгвязинcкий. М.: Пeдaгoгикa, 1987. – 

160 c. 
3
 Бaгaeвa И. Д. Пpoфeccиoнaлизм пeдaгoгичecкoй дeятeльнocти: cущнocть и cтpуктуpa / И. Д. Бaгaeвa. // 

Пpoфeccиoнaлизм пeдaгoгa, тeзиcы дoклaдoв и cooбщeний. Ижeвcк-CПб., 1992. – C.142. 
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контроль. 

На основі приведеного вище опису можна зробити висновок, що 

структура діяльності, створена на основі аналізу виконуваних нею функцій 

більшою мірою відображає принцип єдності психіки і діяльності, найяскравіше 

показує вплив особистісних особливостей вчителя з предметів художньо-

естетичного циклу на педагогічну діяльність і спілкування. Спектр завдань 

сучасного вчителя з предметів художньо-естетичного циклу досить широкий: 

розвивати творчий потенціал учнів, формувати естетичний смак, естетичне 

ставлення до навколишньої дійсності, навчити відчувати і відтворювати красу 

змісту музичного твору. Вирішення цих завдань зумовлює різноманіття 

функцій вчителя з предметів художньо-естетичного циклу: інформаційні, 

розвивальні, стимулюючі, орієнтувальні, організаційно-структурні функції 

(конструктивна, організаційна, комунікативна, гностична), які визначають різні 

сторони його педагогічної діяльності
4
. 

Для успішного виконання своїх функцій викладач має бути 

організатором, оратором, аналітиком, психологом, висококомпетентним 

фахівцем у своїй галузі, ерудитом в інших галузях знань. Також викладач 

повинен мати талант, природні здібності. Від нього вимагаються великі 

розумові, фізичні, часові й емоційно-вольові затрати.   

Для того, щоб виконувати на високому рівні свої функціональні 

обов´язки викладач має задовольняти такі вимоги:  

- висока професійна компетентність — глибокі знання й широка ерудиція 

в науково-предметній галузі, нестандартне мислення, креативність, володіння 

інноваційною тактикою і стратегією, методами вирішення творчих завдань; 

- сформованість педагогічних умінь і здібностей (дидактичних, 

академічних, перцептивних, мовних, організаторських, комунікативних, 

прогностичних, рефлексивних та ін.);  

- педагогічна компетентність — ґрунтовні знання педагогіки і психології, 

зокрема андрагогіки, медико-біологічних аспектів інтелектуальної діяльності, 

володіння сучасними формами, методами, засобами й технологіями навчання;  

- соціально-економічна компетентність — знання глобальних процесів 

розвитку цивілізації та функціонування сучасного суспільства, а також основ 

соціології, економіки, менеджменту і права;  

- комунікативна компетентність — культура усної та писемної форм 

літературної мови, володіння іноземними мовами, сучасними інформаційними 

технологіями, ефективними методами і прийомами міжособистісного 

спілкування. До цього слід додати і високий рівень загальної культури — 

сформований науковий світогляд, стійка система національних і 

загальнолюдських духовно-моральних цінностей. 

Р. Савчук пропонує оцінювати діяльність вчителя з предметів художньо-

естетичного циклу виходячи з їх професійних якостей, до яких він відносить 

стабільність складу навчальної групи, виконання учнями музичних творів, 

культуру вихованців і їх суспільну активність. А так само підвищення свого 

                                                           
4
 Мaкapoвa И. В. Пeдaгoг-пcиxoлoг: ocнoвы пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти / И. В. Мaкapoвa, 

Ю. Г. Кpылoвa. – Caмapa: Бaxpax – М, 2004. – 287 c. 
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професійного рівня тощо. 

У свою чергу В. Ятомін розглядає діяльність вчителя з предметів 

художньо-естетичного циклу відповідно до трьох основних етапів: підготовка 

до занять; практична діяльність на уроці; контроль за ефективністю 

педагогічного процесу. 

Перший (підготовчий) етап спрямований на забезпечення умов якісного 

проведення навчально-виховного процесу в цілому і кожного уроку окремо. Він 

включає: розробку плану-графіка навчально-виховного процесу на рік; 

розробку тематичного плану на кожну навчальну чверть; розробку планів-

конспектів на кожен урок; вибирання конкретних засобів і методів естетичного 

виховання, форм організації навчального процесу. На підготовчому етапі 

діяльність вчителя з предметів художньо-естетичного циклу спрямована 

організацію цілісного навчально-виховного процесу і кожного уроку. 

Другий етап (практична діяльність) спрямований на управління учбово-

педагогічною і пізнавальною діяльністю учнів на уроці, в ході якого 

виконуються музичні твори. Управління діяльністю учнів включає: 

організаційні заходи на уроці (побудова класу, повідомлення завдання уроку, 

його побудови, організація дисципліни, раціональний розподіл учбового часу, 

підведення підсумків заняття, повідомлення домашнього завдання); 

безпосередньо педагогічні дії (пояснення учбового матеріалу, показ вправ, 

демонстрація наочної допомоги); поточний контроль на уроці (оцінка і звірка 

результатів педагогічної дії із запланованими, оперативне усунення відмічених 

відхилень від плану). 

На третьому етапі (контроль над ефективністю педагогічного процесу) 

діяльність вчителя художньої культури та вчителя музичного мистецтва, етики 

та естетики направлена на аналіз і оцінку результатів навчання, виявлення 

найбільш раціональних шляхів усунення відмічених недоліків. 

У структурі професійно-педагогічної діяльності вчителя художньої 

культури та вчителя музичного мистецтва, етики та естетики важливе місце, на 

думку К. Замоли, займає конструктивна діяльність, направлена на вироблення 

програми діяльності на уроках музики. 

Розглядаючи конструктивну діяльність вчителя художньої культури, 

К. Замола відзначає її наступні напрями: 

1. Формування особистості учнів, характеру і об'єму їх теоретичних 

знань, умінь і навичок; 

2. Відбір і послідовне розташування навчального матеріалу; 

3. Складання програми діяльності учнів на уроці; 

4. Програмування вчителем своєї ролі по управлінню учбово-практичною 

і пізнавальною діяльністю учнів. 

Конструктивна діяльність включає пошук і створення оптимальної 

методики уроку. Елементи конструктивної діяльності вчителя наочно 

виявляються в рамках окремого уроку. На думку Ж. Холодова вони 

виявляються в цілому ряду умінь: 

- попереднє визначення і формулювання мети і завдань уроку; 

- попередній підбір вправ та музичних творів; 

- заздалегідь обдумувати послідовність етапів навчання і виховання; 
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- оптимально поєднувати на уроці показ із словесним поясненням; 

- раціонально використовувати наявний музичний інвентар; 

- в процесі уроку здійснювати виховну роботу; 

- координувати в процесі заняття діяльність всього класу і виконання 

індивідуальних завдань; 

- розвивати активність учнів. 

І. Багаєва зазначає,що педагогічна діяльність вчителя має ті ж 

характеристики, що і будь-який інший вид людської діяльності. Це, перш за 

все:  цілеспрямованість; мотивованість; предметність. 

Специфічною характеристикою педагогічної діяльності є її 

продуктивність. Н. Кузьміна виділяє п'ять рівнів продуктивності педагогічної 

діяльності: 

1. Мінімальний (репродуктивний) – вчитель може передати учням тільки 

те, що може і уміє сам. 

2. Низький (адаптивний) – вчитель  може передати знання і уміння, якими 

володіє сам, уміє пристосувати конкретний зміст освоюваного матеріалу до 

вікових і індивідуальних особливостей дітей. 

3. Середній (локально-моделюючий) – вчитель може формувати у дітей 

інші знання, уміння і навички по окремих розділах і частинах свого учбового 

предмету. 

4. Високий (системно-моделюючий) - вчитель може формувати в учнів 

інші знання, уміння і навички.  

5. Найвищий (системно-моделюючий активність і поведінку учнів) – 

вчитель уміє використовувати свій учбовий предмет як засіб формування 

особистості дітей, тобто свідомо формувати у них творче мислення, уміння 

самостійно здобувати нові знання, узагальнювати їх тощо. 

Професійна діяльність викладачів не обмежується проведенням 

практичних занять, включає організаційну, методичну, господарську та 

адміністративну роботу.   

В. Завзягинський підкреслює, що діяльність вчителя повинна відповідати 

наступним вимогам: 

– завжди мати конкретну програму своєї роботи і діяльності учнів у 

взаємодії по даній дисципліні у формі плану або плану-конспекту заняття. 

Проте не завжди слідувати заздалегідь розробленому алгоритму дій. У разі 

потреби можна відступити від нього і прийняти іншу програму взаємодії, 

відповідну конкретним умовам спільної з дітьми діяльності; 

– проявляти розумну ініціативу; 

– не боятися критично осмислювати як свої дії, так і дії учнів, допускати 

критику своїх дій, бути самокритичним; 

– уміти своєчасно визначити ознаки конфлікту, що формується, між 

вчителем і учнями класу і вчасно його нейтралізувати; 

– мати дійсний і неформальний авторитет у учнів. 

Такий стиль діяльності педагога сприяє формуванню відповідного стилю 

діяльності учнів в процесі дидактичної взаємодії і навіть після її завершення. 

П. Ясінець зазначає, що вчителя художньої культури в своїй діяльності 

необхідно правильно розуміти і враховувати мотиви, інтереси учнів до музики. 
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Глибокі знання, майстерність, воля, витримка, спокій, упевненість, такт 

допомагають вчителю художньої культури успішно вирішувати поставлені 

завдання. 

Будь-який вчитель здійснює свою педагогічну діяльність за допомогою 

певних прийомів і способів, які в сукупності визначають той або інший стиль 

його діяльності. Під стилем розуміють певні особливості, які повторюються, 

типові риси, форми прояву. Індивідуальний стиль – це система прийомів та 

способів організації людиною своєї роботи
5
. Слід зазначити, що немає 

ідеального стилю, кращого серед інших. Кожний із стилів має свої плюси та 

мінуси, є оптимальним для одних умов та вимог, які ставить діяльність до 

людини, і неоптимальним для інших умов та вимог. 

А. Маркова зазначає, що стиль взаємодії педагога з учнями формується в 

процесі навчання в установі професійної освіти і педагогічної практики на 

основі глибокого усвідомлення основних законів розвитку і формування 

системи людських відносин. 

В. Кан-Калік, Н. Нікандров враховуючи особливості організації 

навчального процесу виділяють такі стилі діяльності вчителів: 

1. Стилі діяльності, які характеризують підготовку до уроку. Є два стилі 

підготовки вчителів до уроку. Одні детально розробляють план уроку і 

намагаються його дотримуватись, детально продумують засоби вирішення 

завдань уроку. Це вони роблять не стільки від свідомого виконання інструкції, 

скільки від бажання попередити неочікувані ситуації на уроці. Це, як правило, 

вчителі із слабкою та інертною нервовою системою. Інші вчителі не такі 

обережні та консервативні, вони не приділяють стільки часу підготовці до 

уроку, не продумують детально засоби вирішення завдань уроку, не люблять 

складати детальних планів-конспектів.  Вони не бояться неочікуваних ситуацій, 

які можуть виникнути на уроці, не розгублюються, швидко змінюють план 

уроку і замінюють той чи інший засіб вирішення завдань. Це вчителі із 

рухливою та сильною нервовою системою. Слабкою стороною цього стилю є 

деяка сумбурність проведення уроку, якщо вчитель буває незібраним. 

2. Стилі спонукання учнів до навчання. Їх теж два. Перша група 

використовує в якості спонукання переважно логіку пояснення навчального 

матеріалу, вміло ставить пізнавальні завдання і створює проблемні ситуації. 

Вони менше використовують вимогливість, ігри, а також цікавість. Друга група 

вчителів дає розпорядження суворим голосом, дисциплінарні впливи в них 

одноманітні. Вони більше контролюють дії учнів. Перша група опитування 

проводить оперативно, під час відповіді виправляють помилки, активно 

включаються у відповідь, перебивають учнів. Учителі другої групи створюють 

спокійну обстановку опитування, майже не втручаються у відповідь учня, 

дають йому можливість повністю висловитися.  

3. Стилі викладання навчального матеріалу. Їх є три. Одні намагаються 

створити повну орієнтувальну основу діяльності не тільки в себе (у процесі 

підготовки до уроку), але і в учнів. Тому вступну частину присвячують 

                                                           
5
 Xopужa Л. Eтичнa кoмпeтeнтнicть cучacнoгo вчитeля / Л. Xopужa // Вiдкpитий уpoк. – 2006. – №5-6. – 

C. 51-57. 
 



Theory and methods of educational management № 3(14), 2014 

детальному поясненню завдань уроку, вправи, які виконуються, детально 

пояснюють. Інші вчителі менше часу приділяють попереднім поясненням і 

дають їх під час виконання вправ. 

Часто у вчителів трапляється змішаний стиль підготовки до уроку і його 

проведення: для нього характерні особливості які є частково в першого та 

другого стилю. Це зумовлено тим, що в таких учителів сильна нервова система 

може поєднуватись з інертністю нервових процесів, а слабка нервова система з 

рухливістю нервових процесів
6
. 

При цьому, автор наводить результати дослідження згідно з яким 

індивідуальний стиль педагогічної діяльності вчителя впливає на успішність 

його діяльності. Так, у вчителів з переважанням емоційно-імпровізаційного 

стилю педагогічної діяльності відмічається низький рівень учбових досягнень 

учнів, низький рівень сформованості програмних умінь і навичок у дітей, 

низький рівень їх пізнавального інтересу до занять; у вчителів з емоційно-

методичним стилем спостерігається високий рівень навчальних досягнень 

учнів, високий рівень сформованості програмних умінь і навичок, високий 

рівень їх пізнавального інтересу до занять; у вчителів з переважаючими 

інтелектуально-імпровізаційним  та інтелектуально-методичним стилями 

відмічається середній рівень учбових досягнень учнів і сформованості 

програмних умінь і навичок, середній рівень їх пізнавального інтересу до 

занять. 

Висновки. 

 Отже, вчитель художньої культури та вчитель музичного мистецтва  як 

суб'єкти педагогічної діяльності повинні мати професійно-педагогічну 

спрямованість, володіти педагогічними уміннями, розвиненими загальними і 

педагогічними здібностями, професійною та педагогічною компетентністю; 

забезпечувати ефективну суб'єкт-суб'єктну взаємодію, продуктивність 

діяльності, розв'язання навчальних, виховних і розвивальних завдань. 

Професійна діяльність вчителя з предметів художньо-естетичного циклу має 

складну структуру і значні відмінності від інших педагогічних професій. 

Аналізуючи підходи різних учених до проблеми професійно-педагогічної 

діяльності вчителя ми прийшли до висновку, що в професійно-педагогічній 

діяльності вчителя з предметів художньо-естетичного циклу можна умовно 

виділити підготовчий, практичний і контрольний етапи. У педагогічній роботі 

розглядаються три її сторони: пізнавальна (вивчення учнів, змісту і умов 

роботи), проектувальна (планування змісту навчання і виховання, діяльності 

учнів і своєї) і безпосередньо виконавча (навчання, виховання учнів). 

Головними структурними компонентами педагогічної діяльності вчителя 

з предметів художньо-естетичного циклу ми вважаємо конструктивний, 

організаторський, комунікативний, проектний, гностичний, діагностичний 

компоненти. При цьому, виділяємо п'ять рівнів продуктивності педагогічної 

діяльності вчителя з предметів художньо-естетичного циклу: мінімальний 

(репродуктивний), низький (адаптивний), середній (локально-моделюючий), 
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високий (системно-моделюючий), найвищий (системно-моделюючий 

активність і поведінку учнів). 

Рішення завдань, які стоять перед вчителем художньої культури 

зумовлює різноманіття його функцій, які визначають різні сторони його 

педагогічної діяльності: інформаційні, розвивальні, стимулюючі, орієнтувальні, 

організаційно-структурні функції (конструктивна, організаційна, 

комунікативна, гностична). За особливостями керівництвом навчальним 

процесом виділяють авторитарний, демократичний, ліберальний стилі 

педагогічної діяльності вчителя з предметів художньо-естетичного циклу. 

Враховуючи особливості організації навчального процесу виділяємо такі стилі 

діяльності вчителя з предметів художньо-естетичного циклу: стилі діяльності, 

які характеризують підготовку до заняття, стилі спонукання учнів до навчання, 

стилі викладання навчального матеріалу. Індивідуальний стиль педагогічної 

діяльності зумовлює успішність діяльності вчителя з предметів художньо-

естетичного циклу.  

 


