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Постановка проблеми. Характерологічний образ майстерного вчителя
української мови і літератури складався історично, причому перевага тих чи
інших

якостей,

властивостей,

функціональних

ролей

була

зумовлена

характером доби, панівною ідеологією, запитами суспільства й пріоритетами
самої освітньої галузі «Мови і літератури». Щоразу професійні якості вчителясловесника

піддаються

регулярному

критичному

переосмисленню,

«бо

закостенілі у своєму розвитку вони виглядають архаїчно і малопривабливо для
гострих у своєму сприйнятті дійсності учнів» [8, с. 8]. Політичні або
соціокультурні зміни у світі й Україні зокрема обов’язково спричинюють

модернізацію тих чи інших компонентів системи післядипломної освіти
вчителя української мови і літератури, відбиваючись на затребуваних
професійно-кваліфікаційних та індивідуально-особистісних характеристиках,
моделях і формах підвищення кваліфікації для підготовки професіонала екстракласу, використовуваних андрагогічних, компетентнісних і акме-орієнтованих
технологіях, принципах науково-методичного супроводу, різновидах надання
необхідних сервісних послуг тощо. Видозміна чи пріоритет тих або інших
характерологічних ознак вчителя української мови і літератури позначається
появою нових, інваріантних за збереження змістового наповнення самого
поняття педагогічної майстерності, оскільки незмінними для всіх епох була і
залишається любов учителя-словесника до вихованців, закоханість у предмет,
глибока людяність, висока культура мовлення і культура мислення, широка
мовна картина світу, інтелігентність, витонченість смаків, ерудованість,
художньо-естетична

спрямованість

особистості,

творчий

потенціал,

артистичність, почуття національної самосвідомості і гідності, гуманізм тощо.
Аналіз актуальних досліджень і публікацій. Трактування змістового
наповнення

категоріального

статусу

педагогічної

майстерності,

її

компонентного складу та шляхів набуття, розвитку і вдосконалення в системі
післядипломної

педагогічної

освіти

на

сьогодні

залишається

чітко

невизначеним, хоч вивчення феномену привертало увагу дослідників із давніх
часів

(О.А. Абдулліна,

Б.А. Дьяченко,

І.А. Зязюн,

Н.В. Кузьміна,

О.А. Лавріненко, Л.І. Лимаренко, А.С. Макаренко, В.І. Саюк, В.А. Семиченко,
В.О. Сухомлинський,

Н.М. Тарасевич,

методичних

вияскравлюються

студіях

Б.Л. Тевлін
шляхи

тощо).

вивищення

У

науково-

педагогічної

майстерності вчителя української мови і літератури, пропонується вибір
способів якісної професійно-педагогічної діяльності з урахуванням мотивів,
ціннісних орієнтацій, цілей (К.В. Везетіу, О.М. Горошкіна, Н.В. Зарічанська,
О.В. Землянська, О.М. Куцевол, В.І. Луценко, Т.В. Мельник, Т.В. Нікішина,
Л.О. Решетняк, О.М. Семеног, В.П. Студенікіна, А.М. Фасоля, В.І. Шуляр
тощо). Приділяється увага технологічній культурі вчителя української мови і

літератури шляхом упровадження інноваційних технологій у систему роботи,
зокрема технологій особистісно зорієнтованого і розвивального навчання
(В.І. Андрєєва, Л.О. Варзацька, В.В. Воронова та ін.), інтерактивних (Г.І. ДідукСтуп’як, Т.С. Розумна, В.Л. Федоренко й под.), кооперативних (М.В. Байда,
Л.В. Казакова, Т.В. Міхальцова тощо). Проте на рівні післядипломної освіти
багато питань щодо організації та науково-методичного супроводу розвитку
педагогічної майстерності вчителя-філолога залишаються не висвітленими.
Розв’язання зазначених проблем характеризується варіативністю підходів,
неоднозначним тлумаченням багатьох аспектів. Розбіжності у розумінні та
термінологічній інтерпретації пов’язано з об’єктивною складністю самого
феномену. Вичерпно розкрити теоретичні засади педагогічної майстерності
вчителя української мови і літератури видається можливим шляхом розгляду
ґенези підходів і поглядів, зіставлення виділених дефініцій у різні періоди
розвитку психолого-педагогічної думки, висвітлення сутнісних характеристик
розглядуваної педагогічної категорії з тих чи інших позицій. Недаремно
М.М. Поташник наголошує, що будь-який науковий розгляд проблеми
починається з історії питання.
Мета статті – ґрунтовне дослідження теоретико-методологічних засад
розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в
системі післядипломної педагогічної освіти. Відповідно до поставленої мети
основні завдання визначаємо наступним чином: 1) здійснити ретроспективний
огляд психолого-педагогічної, акмеологічної, лінгвістичної тощо джерельної
бази дослідження на поняття педагогічної майстерності, його компонентний і
структурний склад, категоріальний статус щодо; 2) розглянути типологію
наукових поглядів і підходів на природу і зміст педагогічної майстерності
вчителя української мови і літератури; 3) визначити сутнісні характеристики
категорії педагогічної майстерності з існуючих на сьогодні концептуальних
позицій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Теоретико-методологічний
аналіз питання розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і

літератури в умовах післядипломної освіти характеризуються нерівнорядністю
підходів і почасти урахуванням різних, іноді навіть протилежних аспектів.
Ретроспективне

вивчення

психолого-педагогічних

поглядів

на

сутність

феномену педагогічної майстерності, його компонентний і структурний склад,
умови і шляхи вдосконалення протягом життя дає змогу простежити їх
типологію, окреслюючи класифікаційні параметри ґрунтовного розгляду.
Типологія як вид наукової систематизації, класифікації і впорядкування
складних об’єктів, пов’язаних між собою генетично, або між якими важко
провести чітке розмежування і які екземпліфікуються деякими типовими
зразками [3, с. 290] уможливлює виокремлення певних напрямів еволюції
думок, викрісталізованих в існуючих на сьогодні концептуальних поглядах і
підходах. Підхід можна визначити як комплекс основних вихідних установок,
що включає певне першочергове уявлення про досліджуваний об’єкт, а також
зумовлені значною мірою цим уявленням стратегію, тактику і засоби вирішення
[4, с. 46]. Перераховані у запропонованому тлумаченні компоненти розглядаємо
як аспекти підходу до вирішення певної проблеми. У нашому дослідженні,
послуговуючись класифікацією А.С. Майданова [4, с. 46-69], теоретичні засади
розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури
вивчаються з різноманітних ракурсів або аспектів: «Вибір в об’єкті, що
вивчається, того чи іншого параметру і перетворення його в основу підходу до
вирішення відповідної проблеми призводить до формування різних напрямів у
дослідженні цього об’єкту. Це дозволяє точніше визначити важливість і
значення того чи іншого параметру, зіставити результати різних підходів і
встановити цінність кожного з них. Конкуренція різних підходів стає фактором
отримання дійсно значущих результатів» [4, с. 47]. Так, ґрунтовного вивчення
набуває концептуальний аспект підходів, що включає розгляд певного способу
розуміння, тлумачення, інтерпретації сутності і категоріальних параметрів
поняття майстерності, опис цієї педагогічної категорії з певних концептуальних
позицій, існуючих на сьогодні точок зору, завдяки чому задається загальний
погляд на психолого-педагогічний і акмеологічний феномен, створюється

деякий його схематичний образ; комплексний аспект підходів, що ґрунтується
на ідеях системності, взаємозв’язку і взаємозумовленості різнопланових
характеристик на систему розвитку майстерності вчителя-словесника в
післядипломному освітньому просторі, її різноманітних компонентів, що є
сукупністю

взаємозалежних

підсистем;

глобальний

аспект

підходів,

призначений для пролонгованої дослідницької роботи, передбачає вичерпність,
різнобічність, масштабність вивчення, зокрема виявлення категоріальнометодологічної ієрархії педагогічної майстерності в системі інших понять,
структурно-компонентного складу, внутрішніх і зовнішніх чинників розвитку
майстерності вчителя української мови і літератури, розробку дієвої системи
розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в
післядипломному просторі тощо.
Залежно від ракурсу вивчення феномену педагогічної майстерності
розмежовуємо широкий (традиційний) і/або вузький підходи. При широкому
або традиційному підході до розгляду педагогічної майстерності здійснюється
його узагальнювальна інтерпретація для всіх педагогічних спеціальностей без
урахування предметної специфіки спеціаліста, пріоритетних завдань тієї чи
іншої освітньої галузі, адресної спрямованості, набутого компетентнісного
досвіду. Підхід є достатньо виправданим для підготовки сучасного спеціаліста
у вищому навчальному закладі. Поширений
літературі

в

працях

Ю.І. Завалевського,
А.С. Макаренка,

Ю.П. Азарова,

І.А. Зязюна,

Н.М. Островерхової,

у психолого-педагогічній

Х.М. Гафурова,

Н.В. Кузьміної,
В.Ф. Паламарчук,

Н.В. Гузій,
Н.В. Кухарева,

М.М. Палтишева,

Б.Л. Тевліна, В.В. Федорчук тощо.
За

вузького

підходу

дослідження теоретико-методологічних

засад

педагогічної майстерності, з одного боку, шлях до набуття професійнопедагогічної компетентності і професіоналізму простежується через оволодіння
різними компонентами педагогічної професії, відображає певні ракурси
формування майстерності. Уживання того чи іншого з них зумовлене змістом,
спектральними характеристиками тієї професійно-педагогічної діяльності, що

досліджується або стала центром пильної уваги, зокрема майстерність
виховання особистості (І.Д. Бех, В.А. Кан-Калик), майстерність організації
навчально-виховної роботи на уроці (Н.В. Кухарев), майстерність професійнопедагогічного

спілкування

(В.А. Кан-Калик),

навчально-виховним

процесом

(Г.І. Хозяїнов),

(Р.І. Бобришева),

технологічна

майстерність
методична

майстерність

управління

майстерність

(О.Я. Мариновська,

І.П. Підласий, Г.К. Селевко), художньо-педагогічна майстерність (В.А. КанКалик, В.І. Хазан), лекційна майстерність (І.О. Камков), майстерність
володіння інформацією або засвоєння змісту навчання (В.П. Беспалько), мовна
майстерність

(Л.І. Мацько,

Т.Г. Окуневич,

О.М. Семеног),

мовленнєва

майстерність (О.С. Булатова, Н.П. Вербова, О.М. Головина, В.В. Урнова,
С.О. Караман,

Л.Є. Туміна,

В.П. Чихаєв),

голосова

майстерність

(О.І. Савостьянов), ораторська майстерність (О.М. Горошкіна, Л.О. Попова,
З.Й. Куньч,

В.М. Шепель),

акторсько-режисерська
майстерність

театральна
майстерність

(О.С. Булатова,

майстерність

(В.М. Шепель),

(О.С. Булатова),

В.М. Шепель),

полемічна

риторична
майстерність

(Л.А. Введенска, Л.Г. Павлова).
З іншого боку, при формуванні і вдосконаленні педагогічної майстерності
може

враховуватися

специфіка

професійно-педагогічної

діяльності,

передбачатися адресна спрямованість для конкретної категорії педагогічних
працівників, зокрема вихователя дошкільного навчального закладу (Є.А. Аркін,
Л.П. Загородня, С.А. Тітаренко), учителя хімії (Л.О. Ковальчук), учителя
технології

(К.Є. Романова),

учителя

фізики

(М.К. Гребенюк),

тренера

(А.О. Деркач, А.А. Ісаєв), учителя-словесника (Ф.Ф. Бугайко, І.О. Синиця,
Б.І. Степанишин) тощо. Ґрунтовного вивчення і аналізу в основному набуває
методичний, психолого-педагогічний та комунікативний вектори розвитку
педагогічної майстерності вчителя-словесника. У вищій школі систему
підготовки майбутнього вчителя української мови і літератури системно й
комплексно розроблено О.М. Семеног [9]. Професійну підготовку майбутнього
вчителя-філолога за двома спеціальностями концептуально представлено

І.В. Соколовою [13]. Розробку і впровадження ефективних педагогічних
технологій формування індивідуального стилю вчителя гуманітарного профілю
в освітньому процесі вищої педагогічної школи здійснено І.О. Цар [16]. Проте в
післядипломній педагогічній освіті наявні лише спорадичні спроби розробки
дієвої системи розвитку педагогічної майстерності вчителя української
мови і літератури на всіх етапах неперервного професійно-фахового та
індивідуально-особистісного зростання (див. наукові і науково-методичні студії
С.О. Карамана

[2,

с. 111-117],

Т.В. Нікішиної

[6],

С.І. Мірошник

[5],

Є.А. Пасічника [7, с. 44-50], Б.І. Степанишина [14; 15] тощо).
Крім того, видається не цілком коректним і виправданим, коли в наукових
розвідках ідеться про розробку та впровадження окремішньої методологічної
системи

формування

вчителя-мовника

або

вчителя-літератора

в

післядипломному просторі. Свою позицію аргументуємо. Насамперед слід
зазначити, що філологічна освіта – це багатовимірна система, між складовими
якої, українською мовою і літературою, народознавством і словесністю,
краєзнавством і мистецтвом, існує тісний нерозривний взаємозв’язок. Учительсловесник після опанування на філологічному факультеті вищого навчального
закладу предметного поля спеціальності є професійно компетентним у площині
предметного поля «українська мова і література», здатний кваліфіковано
розв’язувати

завдання

у

навчально-виховній,

соціально-педагогічній,

викладацькій, культурно-просвітницькій, науково-дослідній, інформаційнокомунікаційній, кооперативній, менеджерській сферах професійно-педагогічної
діяльності, хоча з упровадженням бінарного підходу до підготовки фахівців
може також здобути розширений (інтегрований) напрям спеціалізації, різні
предметні поля спеціальності. Учитель-словесник не може майстерно,
кваліфіковано викладати українську мову, не володіючи на високому рівні
літературознавчим арсеналом (історією, теорією, літературною критикою,
компаративістикою,

текстологією

тощо),

не

проводячи

систематично

інтегративну паралель між навчальними дисциплінами освітньої галузі «Мови і
літератури» Державного стандарту середньої загальної освіти. Як переконує

власний

педагогічний

досвід

та

проведене

протягом

педагогічного

експерименту інтерв’ювання вчителів-словесників, делегованих на курси
підвищення

кваліфікації,

дуже

рідко

вчителі-філологи

викладають

у

навчальному закладі тільки українську мову чи українську літературу
(переважно профіль «Українська філологія»). Крім того, на курси підвищення
кваліфікації не делегують окремо вчителів-мовників чи вчителів-літераторів,
акцент робиться на тематичній спрямованості курсової підготовки учителяфілолога, словесника. Прикметно, що коли мова йде про підготовку вчителя
математики в системі післядипломної освіти, то немає підвищення кваліфікації
вчителя алгебри або вчителя геометрії, ідеться про загальнотеоретичне,
методичне, фахово-професійне зростання спеціаліста, який викладає в школі
цей предмет. Завдання освітньої галузі «Мови і літератури» суголосні для
вчителя-мовника та вчителя-літератора, тому і розгляд аспектів розвитку
педагогічної майстерності на післякурсовій фазі професійного зростання має
стосуватися вчителя-словесника взагалі, його методологічна та предметна,
мовно-літературна, професійно-фахова підготовка в післядипломній освіті
також обов’язково повинна бути представлена і здійснюватися комплексно.
Дослідження розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і
літератури у вузькій інтерпретаційній парадигмі, що враховує природу
самого навчального предмета, стратегічні завдання освітньої галузі «Мови і
літератури», інноваційні функціональні обов’язки і ролі словесника-україніста
в

сучасних

соціокультурних

професійно-педагогічної

умовах,

діяльності,

таксономію

специфіку

педагогічних

майстерної

цілей

професійно-

педагогічної дії тощо, вважаємо найбільш виправданим для підготовки
конкурентоспроможного

і

високопродуктивного

спеціаліста

в

системі

післядипломної педагогічної освіти.
Теоретико-методологічний аналіз стану проблеми на сучасному етапі
розвитку післядипломної педагогічної освіти дає можливість виділити різні
наукові погляди на природу і сутність педагогічної майстерності.
Прихильники

технологічного

погляду

(М.М. Левіна,

О.Я. Мариновська,

П.І. Матвієнко, І.П. Підласий, Г.К. Селевко та ін.) пов’язують розвиток
педагогічної

майстерності

із

технологічною

культурою

вчителя,

використовуваним ним у професійно-педагогічній діяльності арсеналом
освітніх

підходів,

технологій,

методів,

прийомів,

форм

роботи,

що

забезпечують реалізацію специфіки предмета.
За особистісного погляду у професійному зростанні спеціаліста провідна
роль відводиться особистості вчителя, якісним показникам, характерологічним
властивостям, зокрема педагогічній обдарованості, творчому потенціалу,
педагогічним

здібностям,

мотиваційним

детермінантам,

акмеологічним

інваріантам формування професіоналізму протягом професійно-педагогічної
діяльності.

Такого

Н.П. Волкова,

погляду

І.А. Зязюн,

послідовно

дотримуються

Г.В. Єльникова,

О.І. Зайченко,

О.С. Булатова,
В.І. Маслов,

В.Ф. Паламарчук, В.О. Сластьонін, Ю.І. Турчанінова та ін.
Проте концептуально вмотивованішими вважаємо наукові дослідження, у
яких розвиток педагогічної майстерності вчителя в системі післядипломної
освіти здійснено з урахуванням нової якості майстерної професійнопедагогічної дії, що вирізняється самобутністю, творчістю, індивідуальним
творчим стилем викладання, «котрий передбачає невпинний рух по висхідній у
безперервному пошуку, удосконаленні, у творчих злетах» [15, с. 88] і дає
високопродуктивні результати в навчально-виховному процесі у вигляді
навченості

учнів,

сформованих

метакомпетентностей,

предметних

компетентностей і компетенцій, ступеня розвитку розумових сил (пам’яті,
мовлення, уяви, мислення), гуманістичного світогляду і ціннісних орієнтирів,
національної самосвідомості і невичерпної мовної картини світу. Діяльнісний
погляд на розвиток і вдосконалення педагогічної майстерності превалює в
працях

В.І. Загвязинського,

Б.І. Степанишина,
майстерність

І.А. Зязюна,

І.Ф. Харламова,

учителя

української

І.А. Колесникової,

Г.І. Хозяїнова
мови

і

та

літератури

ін.

О.В. Титової,
Педагогічна
формується

і

вдосконалюється у професійно-педагогічній діяльності, проте не зводиться
лише до неї, оскільки зумовлена особистими ресурсами, зокрема педагогічними

і спеціальними здібностями, характерологічними ознаками, властивостями
тощо. Таким чином, у нашому дослідженні розгляд проблеми розвитку
педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі
післядипломної освіти здійснюється у вузькому, діяльнісно-особистісному
ракурсі вивчення.
Аналіз джерельної бази дослідження засвідчує, що в тлумаченні дефініції
«педагогічна майстерність» немає одностайності поглядів на природу і сутнісні
параметри поняття, категоріальний статус в системі педагогічних дефініцій,
неоднорідно
Представники

визначено
описаних

компонентний
вище

склад

і

методологічних

чинники
підходів

формування.
по-різному

інтерпретують змістове наповнення досліджуваного об’єкта, критерії прояву на
додипломному, коли тільки закладаються підвалини педагогічної майстерності,
і післядипломному рівнях, коли словесник-україніст, пройшовши етап
професійної адаптації, набуває певного професійного досвіду, виробляє
індивідуально-творчу систему професійно-педагогічних дій, відшліфовує стиль
професійно-педагогічної діяльності, створює ексклюзивну творчу лабораторію.
Поліфункціональність

досліджуваного

психолого-педагогічного

і

акмеологічного феномену спонукає до порівняльного аналізу змісту,
структури, парадигмальних характеристик як окремо взятого терміну, так
і сутнісних концептів педагогічної майстерності вчителя української мови
і літератури.
Методологічний аспект розглядуваних нами підходів зводиться до вибору
неоднорідних методів і засобів, необхідних для неперервного розвитку
педагогічної майстерності словесника-україніста в системі післядипломної
освіти. Учені вияскравлюють різні шляхи здобуття і подальшого формування
словесника-майстра в післядипломній площині, спричинені як особистісними
параметрами вчителя, так і зовнішніми умовами, зокрема наполегливість,
тверда воля, працелюбність педагога і час (Н.П. Вербова, О.М. Головина,
В.В. Урнова), творчий пошук учителя, творча активність, уміння осмислювати
й застосовувати на практиці нові досягнення науки й передового педагогічного

досвіду (В.Ф. Паламарчук), очікування насолоди духовно-творчого порядку
(Ю.П. Азаров), багатогранна робота вчителя, що вимагає великого завзятості і
наполегливості,

сприятливої

психологічної

атмосфери

в

колективі

(І.Ф. Харламов) тощо. За твердженням багатьох дослідників, оволодіти
педагогічною майстерністю може кожен учитель, хто вдумливо працює, прагне
всією душею і діями до професійного зростання (Н.В. Кузьміна), здатний
ставити перед собою надзавдання, позбавився від страху, принижених рівнів
власної гідності (Ю.П. Азаров), аналізує і прогнозує власну діяльність,
досконало володіє методологією і методами наукового дослідження, уміє
виділяти головне, узагальнювати і абстрагувати (Н.В. Кухарев), працює за
покликанням і любить дітей (П.І. Матвієнко), наполеглива праця (Т.Ф. і
Ф.Ф. Бугайки, Є.А. Пасічник) тощо. Заперечує такий «валовий» підхід щодо
досягнення

вершин

педагогічної

майстерності

кожним

учителем

А.І. Кузьмінський. Незалежно від наукових ступенів, звань і стажу оволодіти
майстерністю, на думку вченого, може педагог за вроджених і соціально
успадкованих високих людських якостей до педагогічної діяльності, ґрунтовної
базової

освіти,

педагогічної

значного

діяльності,

власного
серйозної

досвіду

безпосередньої

мотивації

досягнення

практичної

майстерності,

цілеспрямованих зусиль з досягнення рівня педагогічної майстерності.
Висновки.

Отже,

ретроспективний

огляд

психолого-педагогічної

і

лінгвістичної джерельної бази дослідження дає змогу простежити типологію
поглядів на феномен педагогічної майстерності вчителя української мови і
літератури, виділити два напрями еволюції думок, зокрема традиційний
(широкий) і вузький, а також такі існуючі на сьогодні погляди, як
технологічний,

особистісний,

діяльнісний,

комплексний

(діяльнісно-

особистісний). Питання про статус розглядуваної педагогічної категорії, її
системоутворювальні

чинники,

кореляцію

з

іншими

категоріальними

поняттями на сьогодні ще не набуло однозначної відповіді. Відсутнє
загальноприйняте визначення терміну, чітко не з’ясовано компонентний склад
системи, її структуру, умови для формування, розвитку і вдосконалення

словесника-майстра в післядипломному освітньому просторі. Це спричинено
тим, що вчені по-різному пояснюють організацію і природу педагогічної
майстерності, зупиняючись лише на ґрунтовному вивченні певного ракурсу
проблеми, що робить дослідження однобічним, неповним. Також некоректним
вважаємо розробку окремішньої методологічної системи розвитку педагогічної
майстерності виключно для словесника-мовника чи словесника-літератора, що
виправдано на рівні вузівської підготовки, формування і розвитку методичної
компетентності спеціаліста відповідно до суспільних запитів і освітніх
викликів. Безперечним є той факт, що системний і вичерпний аналіз феномену
педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури потребує
комплексного, багатоаспектного підходу з урахуванням усіх перерахованих
вище характеристик.
Перспективи подальших пошуків. Підсумовуючи аналіз основних
концептуальних підходів і поглядів на сутність і природу, шляхи розвитку
педагогічної

майстерності

вчителя

української

мови

і

літератури

в

післядипломному просторі, вважаємо за потрібне в межах дослідження внести
певні корективи у визначенні поняття педагогічної майстерності, передусім
беручи до уваги модернізаційні процеси як в освітній галузі «Мови і
літератури», так і в системі післядипломної педагогічної освіти та окреслюючи
власну концептуальну позицію.
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