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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність і доцільність дослідження. Реалізація вимог сучасного суспільства 
щодо забезпечення інноваційного розвитку педагогічної освіти передбачає зміни у 
професійних установках, ціннісно-світоглядних орієнтирах учителя української мови і 
літератури та спрямовує його професійно-педагогічну діяльність на впровадження 
багатовекторної моделі гуманітарної профілізації, створення сприятливих умов для 
формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості. Перспективні 
завдання освітньої галузі «Мови і літератури» здатний виконувати конкурентоспроможний 
на ринку освітніх послуг учитель-словесник, який має ґрунтовний рівень знань, умінь, 
розвинені філологічні і педагогічні здібності, виробив нову якість професійно-педагогічної 
дії, працює у форматі творчих пошуків на основі принципів неперервності, гуманізації, 
випереджувальності, варіативності, мобільності, інтеграції традиційних та інноваційних 
технологій навчання і виховання. 

Переосмислення соціальної і професійної місії вчителя української мови і літератури 
актуалізує необхідність модернізації теоретичних і методологічних засад розвитку його 
педагогічної майстерності в системі післядипломної освіти. Саме від якості підготовки і 
підвищення кваліфікації вчителя-словесника, розвитку його творчої активності значною 
мірою залежить ефективність формування громадянина із державним мисленням, якому 
притаманні мовна картина світу, широка ерудиція, національна самосвідомість. Підготовка 
компетентного фахівця, акмепрофесіонала в умовах післядипломної освіти передбачає 
організацію диференційованого акмеологічного освітнього простору за індивідуальною 
освітньою траєкторією відповідно до європейських стандартів і найкращих вітчизняних 
традицій, упровадження багатоваріантних, диверсифікованих за профілем програм, 
моделей, форм освіти дорослих, реалізацію інноваційних методологічних підходів. 

Концептуальні засади неперервного розвитку педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури ґрунтуються на ідеях і положеннях міжнародних документів 
із проблем розвитку освіти в умовах глобалізації та європейської інтеграції (Стратегія 
ЮНЕСКО щодо вчителів на 2012-2015 рр., Форум міністрів європейських країн 
«Європейська школа ХХІ століття: Київські ініціативи» (2011), Педагогічна Конституція 
Європи, прийнята на ІІ Форумі ректорів педагогічних університетів європейського 
простору (2013), Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (2003) та ін.), а також 
загальнодержавних документів, що становлять нормативно-правову базу післядипломної 
педагогічної освіти (Закони України «Про освіту» (1991), «Про загальну середню 
освіту» (1999), «Про вищу освіту» (2002), «Про професійний розвиток працівників» (2012), 
Національна доктрина розвитку освіти (2002), Державна національна програма «Освіта. 
Україна ХХІ століття» (1996), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-
2021 роки, Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні (2002), Концепція освіти 
дорослих в Україні (2011), Концепція впровадження медіа-освіти в Україні (2010), галузева 
Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), Концепція розвитку мовної 
освіти в Україні (2011), Концепція літературної освіти (2011), Концепція профільного 
навчання у старшій школі (2013), Державний стандарт повної і загальної середньої 
освіти (2011), Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (2008), 
Типове положення про атестацію педагогічних працівників (2010) та ін.). 

Для нашого дослідження важливе значення мають концептуальні підходи, 
методологічні і методичні засади модернізації системи післядипломної педагогічної освіти з 
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урахуванням світових тенденцій, інноваційних підходів і принципів освіти дорослих, 
обґрунтовані у працях Л. Даниленко, Г. Єльникової, С. Калашнікової, Н. Клокар, 
А. Кузьмінського, Л. Лук’янової, В. Олійника, Т. Сорочан та ін.; наукові дослідження 
В. Грубінка, В. Журавського, О. Спіріна та ін., в яких висвітлено особливості інтеграції 
вищої і післядипломної освіти України в європейські освітні структури; наукові пошуки 
вчених у напрямі розроблення акме-синергетичної концепції педагогічного 
професіоналізму і майстерності (Л. Абдаліна, О. Вознюк, Н. Гузій, А. Деркач, В. Зазикін, 
Н. Кузьміна, А. Маркова, С. Пальчевський та ін.), визначення умов досягнення особистістю 
вершин професіоналізму (В. Бранський, С. Пожарський, М. Солдатенко та ін.), окреслення 
шляхів реалізації суб’єктом індивідуальної професійної траєкторії (Л. Божович, І. Кон, 
В. Слободчиков та ін.). 

Філософські, психологічні, аксіологічні, естетичні аспекти педагогічної майстерності 
проаналізовано у наукових дослідженнях В. Андрущенка, Г. Балла, Є. Барбіної, 
С. Гончаренка, О. Дубасенюк, І. Зязюна, О. Лавріненка, Н. Ничкало, О. Отич, В. Рибалки, 
В. Сластьоніна, Б. Тевліна, Т. Усатенко, Л. Хомич та ін. У науково-методичних працях і 
монографічних розвідках Н. Голуб, О. Горошкіної, О. Куцевол, Л. Мацько, М. Пентилюк, 
О. Семеног, І. Синиці, А. Фасолі, В. Шуляра та ін. з’ясовано зміст, форми, методи розвитку 
педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури. У дисертаціях Л. Лузан, 
Т. Нікішиної, Л. Решетняк, В. Студенікіної та ін. схарактеризовано підходи до підвищення 
ефективності професійної підготовки вчителя-словесника в системі післядипломної освіти. 

Водночас аналіз науково-педагогічних джерел засвідчує відсутність фундаментальних 
досліджень, у яких було б обґрунтовано теоретичні і методичні засади неперервного 
розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в умовах 
післядипломної освіти, зокрема у процесі професійно-особистісного зростання за 
індивідуальною освітньою траєкторією. 

Науковий аналіз досліджуваної проблеми, а також вивчення стану розвитку 
педагогічної майстерності вчителів української мови і літератури в системі післядипломної 
освіти дали можливість виявити низку суттєвих суперечностей, зокрема між: 

– сучасними соціокультурними вимогами до підготовки вчителя української мови і 
літератури як компетентного, мобільного і конкурентоспроможного на ринку освітніх 
послуг фахівця і традиційними підходами до розвитку педагогічної майстерності в системі 
післядипломної освіти, застарілим змістом, формами, технологіями підвищення кваліфікації; 

– потребою вчителя української мови і літератури у неперервному розвитку 
педагогічної майстерності за індивідуальною освітньою траєкторією та відсутністю 
необхідних організаційно-педагогічних і науково-методичних умов, відповідного науково-
методичного, психолого-педагогічного, інформаційно-комунікаційного супроводу його 
професійного самовдосконалення з урахуванням наявного професійного досвіду, 
освітнього рівня, індивідуальних здібностей; 

– необхідністю формування професійно-педагогічної компетентності, методологічної 
культури, художньо-педагогічної творчості вчителя української мови і літератури та 
дискретним характером залучення його до самоосвітньої, науково-методичної, 
дослідницько-пошукової, практично-експериментальної роботи; 

– пролонгованістю, неперервністю, циклічністю процесу розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури та відсутністю комплексного 
перманентного моніторингу професійно-особистісного зростання педагога протягом життя; 
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– прагненням учителя української мови і літератури до професійної 
самотрансценденції та недостатнім володінням ефективними способами розвитку 
педагогічної майстерності, несформованістю сталої акмеологічної позиції, неготовністю до 
виконання нових професійних ролей, упровадження освітніх інновацій у навчальний процес. 

Актуальність означеної проблеми, її недостатня розробленість у педагогічній теорії, 
потреби освітньої практики, необхідність розв’язання виявлених суперечностей зумовили 
вибір теми дисертаційного дослідження: «Теоретичні і методичні засади розвитку 
педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі 
післядипломної освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана 
відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи відділу теорії та історії 
педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у 
межах комплексних досліджень «Розвиток педагогічної майстерності викладачів в умовах 
неперервної освіти» (РК № 0107U000269), «Розвиток і саморозвиток педагогічної 
майстерності майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ і молодих спеціалістів у 
загальноосвітніх школах» (РК № 0113U002104). Тему дисертації затверджено вченою 
радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (протокол № 12 від 
22 грудня 2010 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з 
педагогічних і психологічних наук в Україні у галузі педагогіки і психології НАПН України 
(протокол № 1 від 25 січня 2011 р.). 

Об’єкт дослідження – розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і 
літератури в системі післядипломної освіти. 

Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади неперервного розвитку 
педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної 
освіти. 

Мета роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних засад неперервного 
розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі 
післядипломної освіти, розробленні та експериментальній перевірці багаторівневої 
циклічної науково-методичної системи розвитку педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури в умовах післядипломної освіти. 

Концепція дослідження ґрунтується на розгляді розвитку педагогічної майстерності 
вчителя української мови і літератури як спеціально організованого в післядипломній освіті 
неперервного, багаторівневого, диференційованого, акме-синергетичного і циклічного 
процесу, в умовах якого здійснюється підготовка вчителя-майстра, акмепрофесіонала. 
Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури відбувається у 
багаторівневій циклічній науково-методичній системі, що характеризується певною метою і 
завданнями, відповідними організаційно-педагогічними і науково-методичними умовами, 
акмеологічними факторами, ґрунтується на інноваційних методологічних підходах і 
принципах освіти дорослих, реалізується поетапно протягом життя. У змодельованому 
диференційованому акмеологічному просторі передбачено професійно-особистісне 
зростання вчителя-словесника за індивідуальною освітньою траєкторією шляхом 
взаємозв’язку курсового і міжкурсового періодів, поєднання формальної, неформальної та 
інформальної освіти, здійснення інноваційного науково-методичного супроводу і 
навчально-методичного забезпечення з урахуванням національних надбань світового 
значення та усталених європейських традицій. 
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Викладене вище зумовлює необхідність дослідження проблеми розвитку педагогічної 
майстерності вчителя-словесника в умовах післядипломної освіти з урахуванням історико-
методологічного, теоретичного, технологічного і практико зорієнтованого концептів. 

Історико-методологічний концепт дозволяє проаналізувати наукові погляди і підходи, 
суспільно і професійно значущі пріоритети до визначення сутності і змісту педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури. Методологія дослідження ґрунтується 
на комплексному використанні сучасних загальнонаукових принципів і методологічних 
підходів, конкретнонаукових концепцій, які дозволили обґрунтувати методологічні засади 
розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника у діяльнісно-особистісній 
інтерпретаційній парадигмі. Теоретичний концепт пов’язаний із розглядом поняттєво-
термінологічного апарату дослідження, визначенням категоріального статусу педагогічної 
майстерності та ампліфікацією її характерологічних ознак. Простежено категоріально-
методологічне співвідношення категорії з педагогічними поняттями, парадигмальний 
контекст яких окреслює напрями професійно-особистісного зростання вчителя-словесника, 
нову якість його професійно-педагогічної дії. Технологічний концепт обґрунтовує розробку 
багаторівневої циклічної науково-методичної системи розвитку педагогічної майстерності 
вчителя української мови і літератури з її концептуальним, організаційним, змістовим, 
діагностичним, нормативно-правовим, навчально-методичним, акметехнологічним 
забезпеченням. Практико зорієнтований концепт передбачає експериментальне 
впровадження багаторівневої циклічної науково-методичної системи розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури в навчальний процес закладів 
післядипломної освіти, що забезпечує неперервність, випереджувальність, варіативність, 
мобільність професійно-особистісного зростання вчителя-словесника за індивідуальною 
освітньою траєкторією, поєднання самостійної та індивідуальної роботи, взаємозв’язок 
курсового і міжкурсового періодів як єдиного міжатестаційного циклу. 

Провідні положення та ідеї наукової концепції відображено у загальній і частковій 
гіпотезах. 

Загальна гіпотеза дослідження ґрунтується на положенні, що розроблення 
теоретичних і методичних засад розвитку педагогічної майстерності вчителя української 
мови і літератури в системі післядипломної освіти сприятиме підготовці словесника-
майстра, конкурентоспроможного на ринку освітніх послуг, здатного до нової якості 
професійно-педагогічної дії, успішного вирішення завдань освітньої галузі «Мови і 
літератури», акме-орієнтованого саморозвитку, самовдосконалення і самореалізації, 
підвищення рівня педагогічної майстерності протягом життя. 

Загальна гіпотеза конкретизується у частковій, відповідно до якої розвиток 
педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в умовах післядипломної 
педагогічної освіти набуває ефективності, якщо педагогічна майстерність учителя 
української мови і літератури: 

– розглядається як інтегративна система, яка складається із множинності 
взаємозалежних і взаємоузгоджених структурно-змістових параметрів у діяльнісно-
творчому, індивідуально-особистісному та акмеологічному аспектах (нова якість 
професійно-педагогічної дії, компетентнісний досвід, особистість учителя-словесника, 
сформовані акмеологічні інваріанти, тобто професійно-особистісні якості, здібності, 
властивості, потенційні ресурси, створений ним гармонійний комунікативно-ситуативний 
простір, акмеологічна професійна позиція); характеризується сформованістю професійно-
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педагогічної компетентності, акмелінгвістичної майстерності, художньо-педагогічної 
творчості, педагогічного артистизму, художньо-естетичної діяльності, технологічної 
культури, професійно-педагогічного спілкування із суб’єктами взаємодії; проявляється на 
певному рівні розвитку (репродуктивному, оптимальному, досконалому, продуктивно-
технологічному) із поступовим розширенням і варіюванням сфер професійно-педагогічної 
діяльності, ускладненням вирішуваних професійних завдань; 

– формується в умовах створеного в післядипломній освіті диференційованого 
акмеологічного освітнього простору, під впливом організаційно-педагогічних і науково-
методичних умов (соціальне замовлення на професійну підготовку компетентного фахівця, 
акмепрофесіонала; багатоваріантність, диференційованість освітніх програм і проектів 
розвитку педагогічної майстерності та ін.), суб’єктивних і об’єктивних акмеологічних 
факторів (неперервне навчання шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, 
інноваційний досвід виконання професійних ролей і функцій, високий рівень 
самоорганізації діяльності на рефлексивній основі, стійка мотивація тощо); 

– удосконалюється у багаторівневій циклічній науково-методичній системі розвитку 
педагогічної майстерності в єдності цільового, аксіологічного, діяльнісно-
упроваджувального, управлінського, моніторингово-результативного компонентів, 
акметехнологічне забезпечення якої складає навчально-методичний комплекс, що містить 
друковані навчально-методичні матеріали (пілотно-цільовий проект, навчальні і навчально-
методичні посібники, навчальні програми курсів підвищення кваліфікації, професійно 
орієнтовані модулі та ін.) й освітні послуги, створені у віртуальному навчальному 
середовищі на основі інформаційно-комунікаційних технологій (Віртуальна лабораторія 
розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника, постійно діюча гілка форуму та ін.). 

Відповідно до об’єкта, предмета, мети, концепції та загальної гіпотези визначено такі 
завдання дослідження: 

1. Проаналізувати наукові погляди і підходи до визначення сутності і змісту 
педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в історії філософсько-
педагогічної думки. 

2. Обґрунтувати педагогічну майстерність як соціально-педагогічний, науково-
теоретичний, науково-методичний, акмеологічний феномен. 

3. Визначити структуру педагогічної майстерності вчителя української мови і 
літератури, її сутнісні складові. 

4. Схарактеризувати особливості розвитку педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури в системі післядипломної освіти у безпосередній кореляції з 
періодами професійного становлення та рівнями педагогічної майстерності. 

5. На основі теоретичного аналізу й узагальнення емпіричного досвіду розробити, 
теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити багаторівневу циклічну науково-
методичну систему розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і 
літератури в умовах післядипломної освіти. 

6. Розробити, експериментально перевірити і впровадити в курсову і післякурсову 
підготовку вчителя української мови і літератури технологію науково-методичного 
супроводу розвитку педагогічної майстерності. 

7. Розробити й експериментально апробувати акметехнологічний навчально-
методичний комплекс розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника. 

Методологічну основу дослідження становлять положення теорії наукового пізнання; 
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загальнофілософські ідеї гуманістичного розуміння дорослої людини як активного, 
творчого суб’єкта професійної діяльності, найвищої цінності суспільства; загальнонаукові 
принципи об’єктивності, цілісності, усебічності вивчення явищ і процесів у їх взаємозв’язку 
і взаємозумовленості; принципи освіти дорослих, зокрема неперервності, системності, 
гуманізації, варіативності, модульності, гнучкості, мобільності, випереджувального 
розвитку, раціонального поєднання самостійності і творчої активності, індивідуалізації і 
диференціації тощо. Методологічними засадами розвитку педагогічної майстерності 
вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти є андрагогічний, 
акме-синергетичний, аксіологічний, праксеологічний, компетентнісно орієнтований, 
особистісно-розвивальний, інтегративний, герменевтичний та інші підходи, що 
уможливили розгляд розвитку педагогічної майстерності як неперервного, багаторівневого, 
диференційованого, акме-синергетичного і циклічного процесу. 

Теоретична основа дослідження. У процесі обґрунтування теоретичних засад 
розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури до уваги взято 
концептуальні ідеї, положення, викладені у наукових працях з проблем: сучасної філософії і 
методології освіти (В. Введенський, С. Гончаренко, Драйден Ґордон, І. Зязюн, В. Кремень, 
Н. Ничкало та ін.); андрагогіки, акмеології, синергетики, педагогічної праксеології, 
герменевтики (М. Александров, Г. Гадамер, А. Деркач, О. Дубасенюк, І. Колесникова, 
А. Маркова, С. Пожарський та ін.); освіти дорослих в Україні і зарубіжних країнах 
(С. Вершловський, С. Змєйов, Л. Лук’янова, М. Ноулз, О. Огієнко, В. Пуцов, Л. Сігаєва та 
ін.); неперервної освіти педагогічних працівників (Н. Косенко, Л. Милейка, В. Олійник, 
В. Осадчий та ін.); професійно-особистісного становлення педагога (О. Вержицька, 
Є. Климов, В. Сластьонін, Б. Тевлін та ін.); обґрунтування моделей організаційних систем 
освіти (В. Биков, Є. Лодатко, В. Штофф та ін.); інноваційних форм підвищення кваліфікації  
педагога (Н. Білик, М. Горюнова, Л. Даниленко, Н. Клокар, Г. Назаренко та ін.); створення 
умов для професійного розвитку педагога в системі післядипломної освіти (Л. Даниленко, 
Ю. Завалевський, А. Зубко, М. Мицкевич, Л. Покроєва, Н. Протасова, І. Цвелюх та ін.); 
удосконалення професійно-педагогічної компетентності вчителів і управлінських кадрів в 
умовах післядипломної освіти (О. Бігич, Г. Єльникова, Н. Лісова, Н. Мурована, Т. Сорочан 
та ін.); психології педагогічної праці (Л. Митіна, І. Цимбал та ін.); психологічної структури 
діяльності вчителя (Н. Кузьміна, М. Кухарєв, В. Семиченко, Т. Траверсе, В. Шадриков та 
ін.); психологічної теорії розвитку особистості (О. Лук, К. Платонов, А. Реан, В. Рибалка, 
К. Чарнецкі та ін.); формування і розвитку педагогічної майстерності, педагогічної 
творчості і професіоналізму (Л. Абдаліна, Ю. Азаров, Є. Барбіна, Н. Гузій, І. Зязюн, 
В. Паламарчук, М. Палтишев, С. Сисоєва та ін.); розвитку педагогічної майстерності 
вчителя української мови і літератури в умовах післядипломної освіти (Ф. і Т. Бугайки, 
Н. Волошина, С. Караман, О. Куцевол, Т. Нікішина, І. Синиця, Б. Степанишин та ін.); 
психолого-педагогічної та акмеологічної теорії формування мовно-мовленнєвої 
майстерності вчителя-словесника (Н. Бабич, Н. Голуб, Є. Голобородько, О. Горошкіна, 
Ю. Караулов, Л. Мацько, Т. Окуневич, М. Пентилюк, О. Семеног та ін.); теорії навчання і 
виховання (В. Загвязинський, І. Бех та ін.); теорії освітніх технологій (В. Беспалько, 
І. Дичківська, О. Падалка, О. Пєхота, О. Пометун, К. Селевко та ін.). 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення поставлених завдань і 
перевірки гіпотези дослідження використано комплекс взаємопов’язаних загальнонаукових 
методів: 
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– теоретичні: аналіз і синтез – із метою виявлення сутності досліджуваного 
феномену, виокремлення акмеологічних факторів, які впливають на підготовку майстра, 
акмепрофесіонала в умовах післядипломної освіти; системно-історичний метод – для 
типології наукових поглядів і підходів на природу і зміст педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури в історії філософсько-педагогічної думки; метод 
термінологічного аналізу, пов’язаний із визначенням категоріального статусу педагогічної 
майстерності в системі педагогічних дефініцій; функціонально-структурного аналізу – для 
опису структурно впорядкованого складу багаторівневої циклічної науково-методичної 
системи розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури; 
кластерний аналіз – для виявлення професійно значущих метапредметних, предметних 
компетентностей і компетенцій учителя-словесника; контент-аналіз нормативно-правових 
документів у галузі освіти, навчально-методичного забезпечення (навчально-тематичних 
планів, програм тощо) розвитку педагогічної майстерності в закладах післядипломної 
педагогічної освіти; SWOT-аналіз існуючої системи підвищення кваліфікації, з’ясування 
тенденцій і закономірностей, досягнень і недоліків; моделювання – для створення 
багаторівневої циклічної науково-методичної системи розвитку педагогічної майстерності 
вчителя української мови і літератури, акмеограми і комунікативної професіограми та 
розроблення науково-методичних засад їх упровадження в післядипломну освіту; 
абстрагування, ідеалізації, формалізації та узагальнення – для систематизації і 
формулювання висновків, визначення напрямів подальшого дослідження проблеми; 

– емпіричні: бесіда, опитування, анкетування, тестування, фокусоване інтерв’ю, 
комп’ютерне діагностування у Віртуальній лабораторії розвитку педагогічної майстерності 
вчителя-словесника, вивчення результатів навчально-професійної діяльності вчителів 
української мови і літератури на курсах підвищення кваліфікації (випускних творчих робіт, 
кооперативних проектів, професійних кейсів, технологічних портфоліо та ін.); обсерваційні 
(безпосереднього й опосередкованого спостереження за розвитком педагогічної 
майстерності вчителів-словесників під час констатувального і формувального етапів 
експерименту, самоспостереження); праксиметричні (професіографічний аналіз); 
педагогічний експеримент, модельний експеримент; експертна оцінка за методом Дельфі; 
метод «інформація з поворотом на 360»; 

– методи математичної статистики – для обробки й узагальнення результатів 
дослідно-експериментальної роботи, установлення залежності кількісних і якісних 
показників у контрольних та експериментальних групах від упровадження 
експериментального чинника, визначення їх вірогідності і достовірності, зокрема 
кореляційний аналіз, метод імпліфікаційних шкал, перевірка альтернативних гіпотез за 
критерієм однорідності χ2-Пірсона; квантифікаційні і кваліметричні – для виявлення 
професійної акмединаміки. Для статистичної автоматичної обробки даних розроблено 
таблиці, діаграми за допомогою програм MS EXCEL, Педагогічна статистика, Statistica 6.0. 

Організація та основні етапи дослідження. Науковий пошук здійснювався впродовж 
2007-2013 рр. і охоплював п’ять дослідницьких етапів. 

На першому – теоретико-аналітичному етапі (2007-2008 рр.) – вивчено стан 
розробленості проблеми в теорії і практиці, зокрема здійснено аналіз філософської, 
психолого-педагогічної, соціологічної, акмеологічної, лінгвістичної, навчально-методичної 
літератури з проблеми дослідження, нормативних документів у галузі освіти, 
дисертаційних робіт і монографічних розвідок, проаналізовано наукові підходи до 
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розуміння педагогічної майстерності вчителя. Обґрунтовано напрями наукового пошуку, 
його об’єкт, предмет, мету і завдання, сформульовано робочу гіпотезу, розроблено 
авторську методику і програму дослідно-експериментальної роботи. 

На другому – констатувальному етапі (2008-2009 рр.) – досліджено стан розвитку 
педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної 
освіти, проведено стартовий моніторинг педагогічної майстерності вчителів-словесників, 
виявлено і зафіксовано рівень сформованості педагогічної майстерності з урахуванням 
виділених критеріїв, параметрів і рівнів; визначено експериментальну базу дослідження, 
проведено пілотні дослідження. 

На третьому – формувальному етапі (2009-2011 рр.) – розроблено та 
експериментально перевірено багаторівневу циклічну науково-методичну систему розвитку 
педагогічної майстерності вчителя-словесника, упроваджено акметехнологічний 
навчально-методичний комплекс у навчальний процес закладів післядипломної освіти. 

На четвертому – контрольному етапі (2011-2012 рр.) – проведено кількісний і якісний 
аналіз результатів формувального експерименту за допомогою математичної обробки і 
педагогічної інтерпретації отриманих експериментальних даних, оцінено ефективність 
упровадження багаторівневої циклічної науково-методичної системи розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури, науково-методичного супроводу й 
акметехнологічного навчально-методичного комплексу в практичну діяльність закладів 
післядипломної педагогічної освіти. 

На п’ятому – рефлексивно-узагальнювальному етапі (2012-2013 рр.) – сформульовано 
загальні висновки і рекомендації, окреслено перспективні завдання подальшого розвитку 
педагогічної майстерності вчителя в системі післядипломної освіти. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 
проводилася комплексно в Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної 
освіти, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Рівненському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти, Сумському обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти, Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної 
освіти, Шахтарському методичному кабінеті відділу освіти Шахтарської міської ради, 
Макіївському навчально-методичному центрі управління освіти, Маріупольському 
міському науково-методичному центрі Донецької області, Краматорському міському 
методичному кабінеті управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, 
Макіївській гімназії Макіївської міської ради Донецької області, Шахтарській 
багатопрофільній гімназії Шахтарської міської ради Донецької області. Усього на різних 
етапах експерименту було залучено 3037 осіб, із них – 2867 учителів української мови і 
літератури, 36 директорів і 60 заступників директорів ЗНЗ, які викладають предмет 
«Українська мова і література», 5 проректорів з наукової роботи в закладах післядипломної 
педагогічної освіти, які керували експериментальним дослідженням, 4 завідувачі районних 
(міських) методичних кабінетів (центрів), 20 методистів міських (районних) методичних 
кабінетів (центрів), які очолюють міські циклові методичні комісії (методичні об’єднання) 
учителів української мови і літератури, 35 викладачів (науково-викладацький склад) і 
10 методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: 
–  уперше теоретично обґрунтовано багаторівневу циклічну науково-методичну 

систему розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в 
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післядипломній освіті в єдності цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-
упроваджувального, управлінського, моніторингово-результативного компонентів, що 
розроблена з урахуванням положень андрагогічного, акме-синергетичного, аксіологічного, 
праксеологічного, компетентнісно орієнтованого, особистісно-розвивального, 
інтегративного, герменевтичного підходів, створеного диференційованого акмеологічного 
освітнього простору, а результатом її поетапного впровадження є готовність учителя-
словесника до нової якості професійно-педагогічної дії, творчої реалізації професійних 
ролей і функцій, інноваційного внеску у розвиток професійної спільноти; виявлено сутність 
педагогічної майстерності як соціально-педагогічного, науково-теоретичного, науково-
методичного, акмеологічного феномену; визначено сутнісні складові педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури (професійно-педагогічна 
компетентність, акмелінгвістична майстерність, педагогічний артистизм, художньо-
педагогічна творчість, художньо-естетична спрямованість професійно-педагогічної 
діяльності, технологічна культура, професійно-педагогічне спілкування із суб’єктами 
взаємодії); виявлено організаційно-педагогічні і науково-методичні умови (соціальне 
замовлення на професійну підготовку компетентного фахівця, акмепрофесіонала; 
багатоваріантність, диференційованість освітніх програм і проектів розвитку педагогічної 
майстерності та ін.), акмеологічні фактори розвитку педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури в системі післядипломної освіти (неперервне навчання 
шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти, інноваційний досвід виконання 
професійних ролей і функцій, високий рівень самоорганізації діяльності на рефлексивній 
основі, стійка мотивація та ін.); розроблено акмеограму і комунікативну професіограму як 
еталонні зразки підготовки вчителя-майстра, акмепрофесіонала в умовах післядипломної  
педагогічної освіти; розроблено критерії, показники і рівні розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти; 

–  уточнено зміст понять «педагогічна майстерність учителя української мови і 
літератури», «словесник-майстер», «акмепрофесіонал», «професіоналізм діяльності», 
«професіоналізм особистості», «професійно-педагогічна компетентність», «професіогенез», 
«професійно-педагогічна дія», «авторська система діяльності», «акмелінгвістична 
майстерність», «акмеологічна професійна позиція», «художньо-педагогічна творчість», 
«технологічна культура», «комунікативні атрибути мовлення», «акмеетика», «науково-
методичний супровід», «диференційований акмеологічний освітній простір», 
«індивідуальна освітня траєкторія», «психолого-андрагогічна діагностика», «акмеограма», 
«акмеологічні фактори», «акметехнологічне навчально-методичне забезпечення» тощо; 

–  подальшого розвитку набули основні методичні напрями розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури в умовах післядипломної педагогічної 
освіти; положення щодо впровадження у навчальний процес перспективних форм, моделей, 
метатехнологій неперервного розвитку педагогічної майстерності, у тому числі за 
кредитно-модульною моделлю навчання; розуміння професіогенезу як цілеспрямованого, 
пролонгованого, поетапного, циклічного й акме-синергетичного процесу розвитку 
педагогічної майстерності вчителя-словесника в умовах післядипломної освіти, що корелює 
з періодами професійного становлення і рівнями педагогічної майстерності. 

Практичне значення одержаних результатів. На основі результатів дослідження 
розроблено і впроваджено авторський акметехнологічний навчально-методичний 
комплекс, що охоплює: пілотно-цільовий проект «Впровадження кредитно-модульної 
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системи організації навчального процесу в інституті післядипломної педагогічної освіти»; 
навчальну програму очно-дистанційних курсів підвищення кваліфікації вчителів української 
мови і літератури з теми: «Інтерактивне навчання в курсі «Українська мова та література» 
(за кредитно-модульною системою), схвалену до видання Інститутом інноваційних 
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України; навчальний посібник 
«Професійно-особистісне зростання вчителя-словесника на засадах кредитно-модульної 
системи» (у 3 ч.), затверджений Міністерством освіти і науки України для організаторів 
післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників та студентів вищих педагогічних навчальних закладів; навчально-методичний 
посібник «Шляхи удосконалення професійної компетентності вчителя української мови та 
літератури в умовах особистісно зорієнтованого навчання» для викладачів системи 
післядипломної педагогічної освіти, учителів, слухачів курсової підготовки; 
термінологічний словник-довідник «Педагогічна майстерність учителя української мови і 
літератури: акме-синергетичний аспект»; професійно орієнтовані змістові модулі для очної 
і дистанційної форм підвищення кваліфікації; Віртуальну лабораторію розвитку 
педагогічної майстерності вчителя-словесника, постійно діючу гілку форуму (на офіційному 
сайті Донецького облІППО, електронна адреса: http://www.ippo.dn.ua); мультимедійну 
бібліотеку до навчальних програм підвищення кваліфікації тощо. Їх упровадження в 
систему післядипломної освіти сприяє підвищенню рівня педагогічної майстерності, 
художньо-педагогічної творчості, акмелінгвістичної і технологічної культури вчителів. 

Основні положення і одержані результати дисертаційного дослідження, матеріали 
монографій, навчальних і навчально-методичних посібників можуть бути використані в 
процесі модернізації вітчизняної системи післядипломної педагогічної освіти, зокрема в 
діяльності закладів післядипломної освіти усіх рівнів акредитації, районних (міських) 
методичних служб при розробці проектів, навчальних планів, програм розвитку 
педагогічної майстерності, кваліфікаційних вимог до професійної діяльності педагогічних 
працівників, організації їх самостійної та індивідуальної роботи, а також стати підґрунтям 
для проведення теоретичних та експериментальних досліджень у галузі теорії і методики 
професійної освіти. 

Положення, висновки і рекомендації, розроблені на основі результатів дослідження, 
упроваджено в навчально-виховний процес Донецького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (довідка № 186/02 від 18.03.2013 р.), КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти» (довідка № 562 від 08.04.2013 р.), Рівненського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 552 від 02.04.2013 р.), Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 15 від 22.03.2013 р.), 
Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 1-395 
від 05.06.2013 р.), Шахтарського методичного кабінету відділу освіти Шахтарської міської 
ради (довідка № 20 від 16.01.2013 р.), Макіївського навчально-методичного центру 
управління освіти Макіївської міської ради Донецької області (довідка № 05-04/11-а від 
14.01.2013 р.), Маріупольського міського науково-методичного центру (довідка № 01-27/38-
1 від 10.02.2012 р.), Краматорського міського методичного кабінету управління освіти 
Краматорської міської ради Донецької області (довідка № 01-38/2256 від 26.12.2012 р.), 
Макіївської гімназії Макіївської міської ради Донецької області (довідка № 05.3/8 від 
16.01.2013 р.), Шахтарської багатопрофільної гімназії Шахтарської міської ради Донецької 
області (довідка № 7 від 09.01.2013 р.). 
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Особистий внесок здобувача. У пілотно-цільовому проекті, розробленому у 
співавторстві з Л.Г. Черніковою і Р.І. Чернишовою, особисто автором обґрунтовано 
актуальність, мету і завдання, механізми реалізації проектної пропозиції, запропоновано 
розподіл міжкурсового кредиту, форми діяльності педагога в міжкурсовий період, подано 
методичні рекомендації щодо впровадження кредитно-модульної моделі навчання в 
систему післядипломної освіти, залікову книжку слухача курсів. У колективній монографії 
за редакцією І.Г. Єрмакова дисертанту належить розділ, в якому розкрито методологічні 
принципи і підходи до підготовки вчителя української мови і літератури в системі 
післядипломної педагогічної освіти, описано реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій 
учителя-словесника. Ідеї співавторів у дисертаційній роботі не використовувались. 

Вірогідність одержаних результатів дослідження забезпечено теоретико-
методологічною обґрунтованістю його вихідних положень, використанням комплексу 
взаємопов’язаних і взаємодоповнювальних дослідницьких методів, адекватних його меті, 
предмету, об’єкту і завданням; експериментальною перевіркою гіпотези; об’єктивністю 
критеріїв оцінювання результатів; використанням сучасних методів математичної 
статистики для кількісного і якісного оброблення та аналізу даних. 

На захист виносяться положення про: 
–  педагогічну майстерність учителя української мови і літератури як інтегративну 

систему, що проявляється у виробленій новій якості професійно-педагогічної дії вчителя-
словесника; набутому компетентнісному досвіді; особистості педагога, сформованих у 
нього акмеологічних інваріантах; в організації гармонійного комунікативно-ситуативного 
простору; акмеологічній спрямованості професійно-особистісного зростання. Педагогічну 
майстерність учителя української мови і літератури вирізняють: професійно-педагогічна 
компетентність, акмелінгвістична майстерність, художньо-педагогічна творчість, 
технологічна культура, художньо-естетична спрямованість професійної діяльності, 
педагогічний артистизм, професійно-педагогічне спілкування з усіма суб’єктами взаємодії. 
Педагогічна майстерність реалізується на репродуктивному, оптимальному, досконалому, 
продуктивно-технологічному рівнях; формується в диференційованому акмеологічному 
просторі післядипломної освіти під впливом створених організаційно-педагогічних і 
науково-методичних умов, акмеологічних факторів. Цілісність, взаємозалежність виділених 
компонентів інтегративної системи властива професійно-педагогічній діяльності вчителя-
словесника і характеризує розвиток його педагогічної майстерності як цілеспрямований і 
реально досягнутий вершинний результат підготовки фахівця в післядипломній освіті; 

–  багаторівневу циклічну науково-методичну систему розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури в умовах післядипломної освіти в 
єдності цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, 
управлінського, моніторингово-результативного компонентів, що розроблена з 
урахуванням положень андрагогічного, акме-синергетичного, аксіологічного, 
праксеологічного, компетентнісно орієнтованого, особистісно-розвивального, 
інтегративного, герменевтичного тощо підходів, створеного диференційованого 
акмеологічного освітнього простору, а результатом її поетапного впровадження є 
готовність учителя-словесника до нової якості професійно-педагогічної дії, творчої 
реалізації професійних ролей і функцій; 

–  організаційно-педагогічні і науково-методичні умови (соціальне замовлення на 
професійну підготовку компетентного фахівця, акмепрофесіонала; багатоваріантність, 
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диференційованість освітніх програм і проектів розвитку педагогічної майстерності та ін.), 
акмеологічні фактори розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і 
літератури в післядипломній педагогічній освіті (неперервне навчання шляхом формальної, 
неформальної та інформальної освіти, інноваційний досвід виконання професійних ролей і 
функцій, високий рівень самоорганізації діяльності на рефлексивній основі, стійка 
мотивація та ін.), перспективні форми (очно-дистанційна, дистанційна, корпоративна, 
Відкритий університет інноваційної педагогіки, обласна авторська творча майстерня, Центр 
професійного саморозвитку вчителя та ін.), моделі (пролонгована, кредитно-модульна та 
ін.) і компетентнісно зорієнтовані метатехнології (інтерактивні, тренінґові, акмеологічні, 
ігротехнології та ін.) підготовки конкурентоспроможного словесника-майстра. 

Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні, методичні 
результати і концептуальні положення дослідження обговорювалися на звітних науково-
практичних конференціях Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
(2010 – 2013), Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2008 – 
2013), оприлюднені на науково-практичних, науково-методичних конференціях, конгресах, 
проектах, семінарах різного рівня, зокрема Міжнародних наукових, науково-практичних 
конференціях: «Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи» 
(Донецьк, 2008), «Професійний розвиток педагога в системі безперервної післядипломної 
освіти» (Рівне, 2010), «Сучасний лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір» 
(Луганськ, 2010), «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення 
кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (Київ, 2010), «Розвиток 
післядипломної педагогічної освіти в сучасному суспільстві: експериментально-
дослідницька діяльність» (Львів, 2012), «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і 
практика» (Суми, 2012), «Професійно-творча самореалізація педагога в умовах 
інноваційної освіти» (Суми, 2012); VIII і IX Міжнародних науково-практичних 
конференціях: «Dny vědy – 2012» (Praha, 2012), «Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 
2012» (Przemyśl, Polska, 2012), «Strategy of Quality in Industry and Education» (Варна, 
България, 2012), «Новини на научния прогрес» (България, София, 2012), «Přední vědecké 
novinky – 2012» (Praha, 2012), «Wschodnie partnerstwo – 2012» (Przemyśl, Polska, 2012), 
«Научният потенциал на света – 2012» (България, София, 2012), «Nauka i inowacja – 2012» 
(Przemyśl, Polska, 2012), «Zprávy vědecké ideje – 2012» (Praha, 2012), «Perspektywiczne 
opracowania są nauką i technikami – 2012» (Przemyśl, Polska, 2012), «Aktuální vymoženosti 
vědy – 2013» (Praha, 2013); Міжнародному освітньому форумі «Особистість в єдиному 
освітньому просторі» (Запоріжжя, 2012); Міжнародному лінгвістичному конгресі «Язык и 
мир» (Ялта, 2009); Міжнародних і Всеукраїнських педагогічних читаннях: «Василь 
Сухомлинський у діалозі з сучасністю: дошкілля – початкова школа» (Хмельницький, 
2011), «Василь Сухомлинський: здоров’я через освіту» (Донецьк, 2012), «О.П. Довженко – 
видатний український культурний діяч ХХ століття» (Глухів, 2012), психолого-
педагогічних Челпанівських читаннях (Київ, 2012); Міжнародному проекті Світового 
банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» щодо підготовки провідних викладачів 
для системи післядипломної педагогічної освіти (Київ, 2007–2008); Всеукраїнських 
наукових, науково-практичних конференціях: «Особистісно зорієнтований підхід до 
навчання української мови та літератури» (Рівне, 2008), «Підготовка вчителя як 
конкурентоспроможного фахівця в умовах модернізації освіти в Україні: проблеми, 
пошуки, перспективи» (Рівне, 2008), «Тьюторство як фактор індивідуалізації педагогічного 
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процесу в контексті кредитно-модульної системи» (Полтава, 2010), «Сучасні технології 
підготовки спеціаліста вищої школи в сучасних умовах» (Горлівка, 2011), «Готовність 
педагогів до інноваційної діяльності в умовах безперервної післядипломної педагогічної 
освіти» (Рівне, 2011), «Управління інноваційним розвитком освіти: глобальний та 
національний виміри» (Суми, 2012), «Всебічний та гармонійний розвиток особистості: 
актуальні проблеми сучасності» (Горлівка, 2012); Всеукраїнських науково-практичних 
семінарах у рамках Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників: «Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної 
компетентності працівників у системі неперервної освіти» (Рівне, 2011), «Координація 
науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного 
інформаційно-освітнього середовища» (Київ, 2011); обласних семінарах-практикумах, 
фестивалях: «Науково-теоретичний та прикладний аспекти сучасного викладання 
української мови і літератури в школі» (Донецьк, 2011), «Інновації – освіті Донеччини 
ХХІ століття» (Донецьк, 2012); обласних науково-практичних конференціях: «Світ ловив 
мене, і не спіймав», присвяченій 290-річчю від дня народження Г.С. Сковороди (Донецьк, 
2012), «Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації» (Донецьк, 2013) тощо. 

Кандидатська дисертація на тему «Формальні і функціональні вияви керування» за 
спеціальністю 10.02.01 – українська мова захищена у 2006 році. Матеріали кандидатської 
дисертації в тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображено у 
70 публікаціях, з-поміж яких: 1 одноосібна монографія, 1 монографія (у співавторстві), 
1 навчальна програма та 1 навчальний посібник (у 3-х ч.) із грифом МОН України, 
1 навчально-методичний посібник, 1 термінологічний словник-довідник, 1 пілотно-
цільовий проект (у співавторстві), 28 одноосібних статей у провідних наукових фахових 
виданнях, 22 статті у наукових і науково-методичних виданнях, матеріалах і тезах 
конференцій, 14 – у закордонних виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 
висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 
(616 найменувань, із них – 26 іноземними мовами, 44 – електронні ресурси, 16 – роботи 
автора), 23 додатків, що представлені окремим томом на 350 сторінках. Загальний обсяг 
дисертації становить 836 сторінок, основна текстова частина викладена на 418 сторінках, 
проілюстрована 20 таблицями, 13 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність наукового пошуку, визначено об’єкт, 

предмет, мету, концепцію, загальну і часткову гіпотези, розкрито методологічні і теоретичні 
засади, наукову новизну і практичну цінність одержаних результатів, охарактеризовано 
етапи дослідно-експериментальної роботи, з’ясовано методи, подано відомості про 
апробацію та впровадження результатів дослідження, особистий внесок здобувача, 
визначено основні науково-дослідні положення, які виносяться на захист, подано структуру 
і обсяг дисертації. 

У першому розділі «Теоретичні засади розвитку педагогічної майстерності 
вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти» здійснено 
онтологічний аналіз об’єкта дослідження на історико-методологічному і категоріально-
поняттєвому рівнях; простежено типологію наукових поглядів і підходів на сутність і зміст 
педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури; конкретизовано ключові 
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поняття дослідження, розкрито зміст і механізми їх взаємозв’язку і взаємозумовленості; 
виявлено сутність педагогічної майстерності як соціально-педагогічного, науково-
теоретичного, науково-методичного, акмеологічного феномену; установлено 
категоріальний статус поняття педагогічної майстерності в системі педагогічних дефініцій; 
визначено інноваційні методологічні напрями розвитку педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури в умовах післядипломної освіти. 

Ґенеза психолого-педагогічних поглядів на природу і сутність педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури дала можливість довести, що 
трактування змістового наповнення розглядуваної наукової категорії, її компонентного 
складу та напрямів розвитку в системі післядипломної освіти на сьогодні залишається 
нечітко визначеним. У процесі дослідження в ретроспективі виявлено наукові підходи 
(широкий і вузький) і погляди (технологічний, особистісний, діяльнісний, діяльнісно-
особистісний або комплексний) щодо термінологічної інтерпретації поняття педагогічної 
майстерності. Концептуальним для дослідження став розгляд педагогічної майстерності 
вчителя української мови і літератури у діяльнісно-особистісній (або комплексній) 
інтерпретаційній парадигмі, за якої визнано, що педагогічна майстерність учителя 
української мови і літератури розвивається у професійно-педагогічній діяльності, проте не 
зводиться лише до вищої форми оволодіння «технікою» роботи та операційністю праці 
(О. Субетто), оскільки зумовлена особистістю педагога, його надіндивідуальними 
потенційними ресурсами (педагогічне покликання, педагогічна і філологічна 
обдарованість), педагогічними спеціальними здібностями, професійно-особистісними 
якостями, ціннісно-світоглядними орієнтаціями (В. Загвязинський, І. Зязюн, 
Б. Степанишин, Г. Хозяїнов). У розділі здійснено теоретико-методологічну інтерпретацію 
змісту, парадигмальних характеристик терміна «педагогічна майстерність» як складного і 
поліфункціонального феномену, простежено структурну ієрархію складових поняття. 

Педагогічну майстерність учителя української мови і літератури визначено як 
інтегративну систему, що проявляється у виробленій із досвідом новій якості професійно-
педагогічної дії, високій стабільно результативній професійно-педагогічній діяльності; 
набутому компетентнісному досвіді (соціальному, особистісному, професійному); 
особистості вчителя-словесника, його акмеологічних інваріантах, тобто професійно-
особистісних якостях, здібностях, властивостях, потенційних ресурсах; в організації 
гармонійного комунікативно-ситуативного простору, що полягає у професійно-
педагогічній взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу; акмеологічній 
професійній позиції. На основі вивчення особливостей професійно-педагогічної діяльності 
вчителя-словесника, його функціональних ролей в умовах оновленої мовно-літературної 
парадигми розроблено критерії сформованості педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури в системі післядипломної освіти, зокрема: гуманістичність 
(за спрямованістю), праксеологічність (за новою якістю професійно-педагогічної дії), 
високу продуктивність і системність (за функціональним результатом), технологічність (за 
ефективністю і наукомісткістю навчально-виховного процесу), діалогічність (за характером 
стосунків із суб’єктами професійно-педагогічної взаємодії), оптимальність (за вибором 
засобів навчання і виховання), творчість (за змістом діяльності), інновативність (за якістю 
впровадження новітніх освітніх підходів, технологій, методів, прийомів та ін.), 
акмеологічність (за акмединамікою професійно-особистісного розвитку). Розроблені 
критерії послужили інструментарієм для відстеження професійно-особистісної 
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акмединаміки вчителя української мови і літератури на всіх етапах міжатестаційного циклу. 
Доведено, що педагогічна майстерність учителя української мови і літератури 

складається із множинності взаємокорельованих і взаємоузгоджуваних структурно-
змістових параметрів, які деталізують специфіку професійно-педагогічної діяльності 
вчителя-словесника, спектр фахових обов’язків і функцій відповідно до завдань освітньої 
галузі «Мови і літератури», передбачають реалізацію потенційних можливостей і ресурсів, 
які є індивідуальними і багатоваріантними у просторі післядипломної освіти. У розділі 
з’ясовано сутність таких параметрів: нова якість професійно-педагогічної дії (авторська 
система діяльності, індивідуально-творчий стиль, самобутній творчий технологічний 
почерк, мовно-літературне методичне кредо, новий професійно значущий результат, 
наставництво), акмеологічні інваріанти педагогічної майстерності (професійно-
педагогічні ціннісні орієнтації, надіндивідуальні потенційні ресурси, спеціальні педагогічні 
здібності, філологічна обдарованість, компетентна активність, професійно-особистісні 
якості), гармонійний комунікативно-ситуативний простір (гуманістична спрямованість 
навчання і виховання, організація професійно-педагогічної взаємодії, продуктивний стиль 
спілкування), акмеологічна спрямованість професійного розвитку (позитивно-гармонійна 
«Я-концепція», акмеологічна професійна позиція, акме-мотивація, акмеологічна культура, 
акмеологічне проектування професійного самовдосконалення). 

Розгляд поняттєво-термінологічного апарату дослідження дозволив репрезентувати 
педагогічну майстерність учителя української мови і літератури як інтегративну систему, 
органічно взаємопов’язаними підсистемами якої визначено педагогічний професіоналізм 
(інтегральна характеристика професійно-педагогічної діяльності вчителя української мови і 
літератури, що полягає у його здатності компетентно, кваліфіковано, продуктивно-творчо 
здійснювати метадіяльність відповідно до стратегічних завдань освітньої галузі і на рівні 
професійних стандартів) і художньо-педагогічну творчість (інтегральна властивість 
професійно-педагогічної діяльності вчителя-словесника, яка передбачає високий творчий 
потенціал, творчу активність, нестандартне художньо-педагогічне мислення, художньо-
емоційну природу процесу передачі мовно-літературних знань, органічний взаємозв’язок 
художніх і педагогічних дій, специфічних креативних професійно значущих та 
особистісних здібностей, якостей, які забезпечують ексклюзивну педагогічну дію тощо). 
Наголошено, що підґрунтя професіоналізму діяльності і професіоналізму особистості 
вчителя української мови і літератури становлять професійна кваліфікація, професійно-
педагогічна компетентність, педагогічна культура, кваліфікаційна категорія, професійна 
вмілість у навчально-виховній, методичній, комунікативній, діагностичній та інших сферах, 
що окреслюється набором компетенцій. 

На основі вивчення нормативно-правової бази, SWOT-аналізу сучасної системи 
післядипломної педагогічної освіти, тенденцій і закономірностей її функціонування 
з’ясовано пріоритетні методологічні напрями розвитку педагогічної майстерності 
вчителя української мови і літератури. У розділі доведено, що неперервний розвиток 
педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури має ґрунтуватися на 
створенні ефективної системи підготовки та підвищення кваліфікації. Така система 
передбачає: поєднання національних надбань світового значення та усталених 
європейських традицій; забезпечення випереджувального характеру підвищення 
кваліфікації відповідно до культурно-духовних, суспільно-економічних і технологічних 
трансформацій, численних викликів європейського, національного і регіонального рівнів; 
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андрагогізацію, екзистенціальність і гуманістичність побудови навчального процесу з 
урахуванням цілісності природи людини, її інтелектуальних можливостей, наявного 
професійного досвіду й освітнього рівня; створення диференційованого акмеологічного 
освітнього простору за індивідуальними освітніми траєкторіями; перехід від одноразової до 
пролонгованої моделі курсової підготовки, що ґрунтується на методологічних підходах і 
принципах освіти дорослих; упровадження багатоваріантних, різнорівневих, 
диференційованих програм і проектів розвитку педагогічної майстерності, нових форм, 
моделей і метатехнологій організації навчання протягом усього життя тощо. 

Здійснений аналіз об’єкта дослідження дав можливість обґрунтувати педагогічну 
майстерність як наукову категорію, соціально-педагогічний, науково-теоретичний, науково-
методичний, акмеологічний феномен, визначити структуру педагогічної майстерності 
вчителя української мови і літератури, її сутнісні складові. 

У другому розділі «Сутнісні складові педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури» здійснено багатовимірний аналіз професійно значущих 
складових педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури, які збігаються 
зі змістом затребуваних суспільством інноваційних ролей і функцій, адекватні 
психологічній структурі професійно-педагогічної діяльності; окреслено комплекс заходів 
для вдосконалення сутнісних складових педагогічної майстерності вчителя-словесника 
протягом міжатестаційного циклу. 

Наголошено, що педагогічна майстерність учителя української мови і літератури 
включає як типові для всіх педагогічних спеціальностей компоненти (гуманістична 
спрямованість навчання і виховання, професійна компетентність, педагогічна техніка, 
педагогічні здібності тощо), так і специфічні, властиві сфері професійно-педагогічної 
діяльності вчителя-словесника. Сутнісними складовими педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури, які характеризуються певними рівнями прояву в різні 
періоди професіогенезу, визначено професійно-педагогічну компетентність, 
акмелінгвістичну майстерність, педагогічний артистизм, художньо-педагогічну творчість, 
художньо-естетичну спрямованість професійно-педагогічної діяльності, технологічну 
культуру, професійно-педагогічне спілкування із суб’єктами взаємодії. 

Підґрунтя педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури становить 
професійно-педагогічна компетентність як інтегрований показник професійно-
діяльнісної, індивідуально-особистісної та мотиваційно-рефлексивної сфери, що включає 
комплексне поєднання ґрунтовних, систематичних, поліфункціональних знань, професійно-
педагогічних ціннісних орієнтацій, акмеологічних інваріантів, акмеологічної професійної 
позиції тощо, які забезпечують нову якість педагогічної дії, професійно-особистісне 
зростання протягом життя. За допомогою методу кластерного аналізу виділено ієрархічні 
рівні професійно-педагогічної компетентності вчителя української мови і літератури 
(метапредметні компетентності, предметні компетентності, компетенції) та досліджено їх 
компонентний склад за сферами професійно-педагогічної діяльності, професійно-
педагогічного спілкування і реалізації особистості професіонала. Базис професійно-
педагогічної компетентності вчителя української мови і літератури становлять 
метакомпетентності (ключові, надпредметні, поліфункціональні, інваріантні структурні 
компоненти), які складають суспільно визначений комплекс універсальних знань, умінь, 
ставлень, цінностей для компетентного вирішення міжпредметного кола проблем і 
забезпечують професійний розвиток учителя-словесника. Серед основоположних 
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характеристик метакомпетентностей визначено такі: наявність особистісних смислів, 
мотивації, спроможність і готовність учителя до професійно-педагогічної діяльності, 
ціннісна зорієнтованість, ставлення; процесуальність, результативність, системність 
(Н. Бібік, О. Овчарук та ін.). Предметні компетентності включають вузькоспеціалізовані 
знання предмета «Українська мова і література», предметні вміння і характеризують творчу 
професійно-педагогічну діяльність учителя-словесника. Компетенції окреслено як 
характеристики, що визначають індивідуальний стиль роботи вчителя-словесника, спосіб 
досягнення ним професійної мети та забезпечують ефективність професійно-педагогічної 
діяльності, професійно-педагогічного спілкування і реалізації особистості. 

Підготовку вчителя-словесника в умовах післядипломної освіти спрямовано на 
формування елітарного типу національно-мовної (культуромовної, мовно-риторичної) 
особистості, носія елітарної мовленнєвої культури, представника культурних і духовних 
цінностей, компетентного, високоосвіченого, національно свідомого й самоактуалізованого 
в соборному соціумі носія мови (Н. Голуб, Л. Мацько, М. Пентилюк, О. Семеног, 
О. Сиротиніна та ін.), який здатний успішно в усіх сферах життя використовувати 
функціонально-стильові можливості української мови, уміє вільно і комунікативно 
виправдано висловлювати думки, характеризується сформованою мовною стійкістю, 
креативним мисленням, естетичним і художньо-образним сприйняттям мовлення. 
Акмелінгвістичну майстерність розглянуто як досягнення вчителем української мови і 
літератури акме-вершин у мовно-мовленнєвому розвитку, оптимально можливого 
метарівня в оволодінні мовою, удосконалення мовно-мовленнєвої компетентності з 
урахуванням індивідуальних характеристик, потенційних ресурсів. Серед показників 
сформованості акмелінгвістичної майстерності вчителя української мови і літератури в 
умовах післядипломної освіти виділено: а) володіння культуротворчими компонентами 
(емоційна культура, лінгводидактичне мислення, лінгвістична свідомість, мовно-
мовленнєва компетентність, техніка мовлення, індивідуальний досконалий мовний стиль, 
творча комунікативно-мовленнєва активність, акмелінгвістична позиція, акмеетика та ін.); 
б) досконале оперування комунікативними атрибутами мовлення – невід’ємними 
змістовими і формальними властивостями мовно-мовленнєвої компетентності, якостями 
мовлення (бездоганна правильність, комунікативна доцільність, багатство, прагматична 
орієнтація, мовленнєвий артистизм та ін.); в) вироблення індивідуальної мовленнєвої манери, 
мовленнєвого стилю, що уможливлює ефективну організацію педагогічного дискурсивного 
діалогу; г) уміле послуговування риторичним інструментарієм мовлення тощо. З метою 
створення досконалого вербального іміджу вчителя-словесника, підвищення його культури 
мовлення в системі післядипломної освіти зреалізовувалися курсові і міжкурсові практико-
зорієнтовані заходи у формі варіативної складової (спецкурси, факультативи, зокрема 
«Культура наукової української мови», «Ораторика словесника-майстра» та ін.), 
комунікативних тренувальних і корекційних вправ, навчально-методичних практикумів, 
голосомовленнєвих тренінґів, лабораторно-практичних занять, робота зі словниками і 
лінгвістичною літературою, прослуховування і аналіз взірцево правильного мовлення 
талановитих педагогів тощо. 

Педагогічну майстерність учителя української мови і літератури простежено у 
кореляційному взаємозв’язку із художньо-педагогічною творчістю (В. Кан-Калик, 
В. Хазан), сформованими в умовах післядипломної освіти креативними здібностями і 
якостями, специфічними внутрішніми потенціями, творчою активністю, які сприяють 
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виробленню ексклюзивної системи педагогічних дій, способів і результатів продуктивно-
перетворювальної діяльності, особливій естетичній передачі учням мовно-мовленнєвих і 
літературних знань, усебічній готовності до конструктивних перетворень у сферах 
життєдіяльності, формуванню творчого педагогічного мислення тощо. 

Важливість художньо-естетичного компонента у структурі педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури обґрунтовано емоційно-чуттєвою і 
художньо-естетичною специфікою професійно-педагогічної діяльності, підґрунтям для якої 
виступає емоційна чутливість до естетичної глибини і виразності української мови як 
феномена людства і витвору народу, стильового і ритмічного багатства художнього твору, 
емоційно-ціннісне ставлення до мистецтва, людини і навколишнього світу, уміння мислити 
художніми образами, впливати на інтелектуальну, поведінкову й емоційну сфери розвитку 
особистості тощо. Художньо-естетична спрямованість професійно-педагогічної діяльності 
передбачає сформованість у вчителя-словесника естетичної культури, естетичних почуттів, 
естетичних здібностей, художньо-естетичного смаку, естетичної поведінки та ін. 

Зазначено, що педагогічний артистизм у своїй органічній зовнішній і внутрішній 
єдності виступає необхідною складовою професійної дії словесника-майстра. Складова 
педагогічної майстерності передбачає здатність учителя-словесника до гармонійного 
існування в умовах педагогічного процесу, прагнення до нестандартних рішень через 
образні асоціації, уміння свідомо вибудовувати професійну поведінку відповідно до 
конкретної ситуації (О. Булатова); проявляється у професійно-педагогічній діяльності і 
конкретних продуктах творчості завдяки внутрішньому поєднанню загальної та емоційної 
культури, що складається з емоційної сприйнятливості, психологічної передбачуваності, 
культури мовлення та емоційних станів, професійно значущих рис особистості тощо. 

Інноваційні процеси у мовно-літературній освіті безпосередньо пов’язані з 
технологізацією навчального простору, його варіативністю і диференціацією, заміною 
пасивних форм і методів навчання на активну творчу співпрацю і співдію вчителя-
словесника із суб’єктами професійно-педагогічної взаємодії. Технологічну культуру 
розглянуто як здатність учителя української мови і літератури до продуктивно-
перетворювальної творчої діяльності, пов’язаної з ефективним упровадженням 
інноваційних освітніх підходів (компетентнісного, особистісно зорієнтованого, 
комунікативно-діяльнісного, соціокультурного), інтерактивних технологій, форм, методів, 
прийомів у систему роботи для забезпечення якості і результативності навчально-
виховного процесу. 
Професійно-педагогічне спілкування передбачає особистісно зорієнтовану, суб’єкт-

суб’єктну взаємодію вчителя української мови і літератури й учнів за допомогою арсеналу 
вербальних (передача словами суспільно-історичного досвіду людства, мовленнєвий 
етикет) і невербальних комунікативних засобів (міміка, жести, пантоміміка, динамічна 
експресія, якість голосу, комунікативний міжособистісний простір та ін.), що забезпечують 
взаємне транслювання власного «Я» у діаді «учитель-учень», суб’єктного досвіду, емоцій, 
установок, допомагають установити сприятливі умови для гармонійного розвитку 
особистості. Опис професійно значущих комунікативних знань, професійно-
комунікативних здібностей, якостей, комунікативно-виконавчої майстерності, 
комунікативної техніки, якими має володіти вчитель-словесник для організації професійно-
педагогічної взаємодії, подано за допомогою комунікативної професіограми. 

Дослідження сутнісних складових педагогічної майстерності вчителя української мови 
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і літератури стало підґрунтям для екстраполяції основних теоретичних положень на 
підготовку словесника-майстра, акмепрофесіонала в умовах післядипломної освіти. 

У третьому розділі «Процес розвитку педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури в системі післядипломної освіти» розглянуто 
професіогенез як цілеспрямований, пролонгований, поетапний, циклічний і акме-
синергетичний процес розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і 
літератури в системі післядипломної освіти, що корелює з періодами професійного 
становлення та рівнями педагогічної майстерності; подано акмеограму як еталонний зразок 
для підготовки професіонала в умовах післядипломної освіти; проаналізовано суб’єктивні й 
об’єктивні акмеологічні фактори розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника. 

На основі проведеного теоретико-методологічного аналізу сформульовано положення, 
яке стало відправним для подальшого розгляду проблеми: розвиток педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури становить циклічний, 
пролонгований, акме-синергетичний процес професіогенезу – самореалізації, 
самовдосконалення особистості і професіонала, що характеризується неперервністю, 
системністю, динамізмом і синергізмом. Кожний із періодів професіогенезу позначається 
певними змінами психологічної структури професійно-педагогічної діяльності вчителя 
української мови і літератури, його мотиваційної сфери, ціннісно-світоглядних орієнтирів, 
набуттям професійно значущих компетенцій, виробленням продуктивних поведінкових 
моделей для організації професійно-педагогічної взаємодії з усіма суб’єктами навчально-
виховного процесу тощо. В основі неперервного професійного розвитку лежить як уже 
набутий учителем-словесником у вищому навчальному закладі освітньо-кваліфікаційний 
рівень, закладені основи педагогічної майстерності, так і змодельований у системі 
післядипломної освіти диференційований акмеологічний освітній простір для професійно-
особистісного зростання за індивідуальною освітньою траєкторією. 

З’ясовано, що професіогенез як неперервний процес розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури в умовах післядипломної освіти 
включає: 1) періоди професійного становлення словесника-майстра (професійної адаптації, 
набуття емпіричного досвіду, формування і вдосконалення педагогічної майстерності, 
творчого самовираження і самореалізації, акмепрофесіоналізму); 2) етапи міжатестаційного 
циклу (пропедевтично-прогнозувальний, курсовий, післякурсовий або міжкурсовий, 
рефлексивно-корекційний); 3) рівні розвитку педагогічної майстерності (репродуктивний, 
оптимальний, досконалий, продуктивно-технологічний або творчо-інноваційний); 4) форми 
неперервної освіти (формальна, неформальна, інформальна); 5) форми розвитку 
педагогічної майстерності на міжкурсовому етапі (мотиваційно-планувальна, самоосвітня, 
дослідницько-пошукова, практично-експериментальна, науково-методична тощо). Розвиток 
педагогічної майстерності вчителя-словесника простежено у кореляційному зв’язку з 
періодами професіогенезу, рівнями педагогічної майстерності, суб’єктною творчою 
активністю особистості (І. Зязюн, Н. Кузьміна, А. Маркова, Г. Хозяїнов та ін.). 

Зазначено, що для розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника в системі 
післядипломної педагогічної освіти мають бути розроблені соціально і професійно значущі 
орієнтири, стандарти у професійно-діяльнісній, індивідуально-особистісній та мотиваційно-
рефлексивній сферах, конкретизовано професійно-кваліфікаційні вимоги з переліком 
інноваційних ролей і функцій, обґрунтовано перспективні моделі, форми, метатехнології 
навчання дорослих протягом життя. Вершинний еталон суб’єкта професійно-педагогічної 
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діяльності, сукупність інтелектуальних, емоційних, вольових, комунікативних тощо 
характеристик в параметрах цільового, технологічного і результативного компонентів 
представлено у вигляді акмеограми вчителя української мови і літератури. Акмеограма 
включає таксономію педагогічних цілей професійно-педагогічної діяльності, професійно-
кваліфікаційні й особистісні вимоги до вчителя-словесника, професійні функції 
(інформаційну, діяльнісну, креативну, розвивальну), які корелюють із знаннєвими, 
уміннєвими, поведінковими, ціннісно-мотиваційними компетенціями, професійно-
педагогічні ціннісні орієнтації (загальнопедагогічні, особистісно-розвивальні, предметно-
діяльнісні, професійно-прагматичні), педагогічні спеціальні здібності (професійно-
комунікативні, акмелінгвістичні, літературно-творчі, артистичні, перцептивні, 
організаторські, сугестивні, естетичні та ін.), професійні якості (мотиваційні, емоційно-
естетичні, інтелектуальні, екзистенціональні) тощо. Визначено багатогранний спектр 
інноваційних ролей учителя української мови і літератури як виразника соціокультурних 
змін (фасилітатор, менеджер, фундатор освітніх інновацій, розробник навчальних програм, 
співдіяч, дослідник та ін.), що потребує інноваційних підходів до підвищення кваліфікації в 
умовах післядипломної освіти. 

Аналіз акмеологічних суб’єктивних і об’єктивних факторів розвитку педагогічної 
майстерності вчителя уможливив розробку багаторівневої циклічної науково-методичної 
системи в параметрах цільового, аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-
упроваджувального, управлінського, моніторингово-результативного компонентів. 

У четвертому розділі «Багаторівнева циклічна науково-методична система 
розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в умовах 
післядипломної освіти» обґрунтовано багаторівневу циклічну науково-методичну систему 
розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури, її впровадження 
та функціонування в умовах післядипломної освіти на концептуальному, організаційному, 
змістово-процесуальному, акметехнологічному, рефлексивно-коригувальному рівнях; 
розроблено перспективні форми, моделі, метатехнології розвитку педагогічної 
майстерності вчителя-словесника; розкрито технологію науково-методичного супроводу 
розвитку педагогічної майстерності вчителя за індивідуальною освітньою траєкторією. 

Пріоритетним завданням післядипломної педагогічної освіти визначено розробку 
інноваційної гнучкої, мобільної, ефективної системи з її ознаками організаційного та 
науково-методичного супроводу неперервного розвитку педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури як суб’єкта професійно-педагогічної діяльності. 

Розробка багаторівневої циклічної науково-методичної системи розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури відповідно до вимог інформаційного 
суспільства, завдань оновленої мовно-літературної парадигми відбувалася шляхом 
моделювання та експериментального впровадження в післядипломну освіту акме-
орієнтованої моделі, яка втілює абстраговану структуру та реально спроектований процес, 
дозволяє відстежувати акмединаміку досліджуваного об’єкта. Акме-орієнтована модель як 
прогностичний аналог багаторівневої циклічної науково-методичної системи допомогла 
охарактеризувати найвагоміші концептуальні, науково-теоретичні і практико-зорієнтовані 
засади розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника, розкрити етапи підготовки 
вчителя-майстра, розробити перспективні форми, моделі, метатехнології навчання 
дорослих, обґрунтувати організаційно-педагогічні і науково-методичні умови, акмеологічні 
фактори, виявити можливі ризики, дескриптори у формі очікуваних результатів тощо. 
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Науково-методичну систему представлено як багаторівневу, за якої розвиток 
педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури включає взаємопов’язані 
метою, завданнями, суб’єктами тощо етапи професійно-особистісного зростання, 
використання інноваційних методологічних підходів і принципів навчання дорослих, форм, 
моделей, метатехнологій підготовки і підвищення кваліфікації, мережевої взаємодії 
суб’єктів диференційованого акмеологічного освітнього простору; циклічну (фазову), в 
основу якої покладено розуміння процесу розвитку педагогічної майстерності вчителя-
словесника як сукупності сенситивних періодів, фаз його професійно-особистісного 
вдосконалення в умовах післядипломної освіти, що становлять єдиний міжатестаційний 
цикл навчання протягом життя; гуманістично спрямовану, оскільки уможливлюється 
засвоєння вчителем української мови і літератури індивідуальних освітніх програм 
(проектів) розвитку педагогічної майстерності, підвищення кваліфікації за варіативними та 
інваріативними модулями, блоками частково чи повністю самостійного, прискореного чи 
пролонгованого навчання з урахуванням наявного освітнього рівня, професійного досвіду 
педагога. Обґрунтовано, що індивідуальні освітні траєкторії забезпечують максимальну 
індивідуалізацію навчання, розширення можливостей для вибору найбільш ефективних 
шляхів і способів розвитку педагогічної майстерності в диференційованому 
акмеологічному освітньому просторі. У розділі їх конкретизовано у співвідношенні з 
періодами професіогенезу, етапами міжатестаційного циклу і рівнями розвитку 
педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури. 

В умовах багаторівневої циклічної науково-методичної системи підготовка вчителя-
словесника визначається інноваційними концептуальними підходами до розвитку його 
педагогічної майстерності з урахуванням загальноєвропейських, вітчизняних і 
регіональних стандартів, відбувається через гнучку і варіативну систему заходів курсового і 
міжкурсового періодів як єдиного міжатестаційного циклу, характеризується 
запровадженням індивідуально-диференційованих, особистісно зорієнтованих форм 
підвищення кваліфікації (очно-дистанційна, дистанційна, очно-заочна, корпоративна, 
стажування, спеціалізація, Відкритий університет інноваційної педагогіки, обласна 
авторська творча майстерня, Центр професійного саморозвитку вчителя, школа-лабораторія 
та ін.), форм розвитку педагогічної майстерності в міжкурсовий період (мотиваційно-
планувальна, самоосвітня, дослідницько-пошукова, практично-експериментальна, 
кооперативна, науково-методична, контрольно-оцінювальна та ін.), компетентнісно 
зорієнтованих метатехнологій (інтерактивні, тренінґові, акмеологічні, ігротехнології, 
психофізіологічні та ін.). Установлено, що широкі можливості для неперервного розвитку 
педагогічної майстерності вчителя-словесника надає кредитно-модульна модель навчання. 

Обов’язковою умовою модернізації післядипломної педагогічної освіти як 
складноорганізованої, відкритої, нелінійної синергетичної системи визначено технологію 
науково-методичного супроводу розвитку педагогічної майстерності вчителя української 
мови і літератури, що дозволяє подолати відірваність курсового і міжкурсового періодів, 
забезпечити неперервність професійного зростання за індивідуальною освітньою 
траєкторією, створити акмеологічні умови для опанування позиції суб’єкта професійного 
вдосконалення, засвоєння нових ролей і функцій. За інноваційної технології розвиток 
педагогічної майстерності стає взаємодією рівноправних партнерів на принципах 
людиноцентризму, гуманізму, вільної конкуренції, фасилітативності, творчою 
лабораторією спільних пошуків. Серед функцій науково-методичного супроводу названо 
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навчальну, консультативну, коучингову, адаптаційну, експертну, коригувально-
рефлексивну, компенсаторну тощо. Як пріоритетні напрями реалізації технології 
науково-методичного супроводу в післядипломній освіті визначено: надання вчителю-
словеснику різновекторних сервісних послуг, диференційованої адресної допомоги у 
предметно-методичному, професійно-кваліфікаційному, маркетинговому, інформаційно-
комунікаційному, моніторинговому, консалтинговому, коучинговому напрямах; розробку 
акметехнологічного навчально-методичного забезпечення розвитку педагогічної 
майстерності як системи андрагогічних, компетентнісно зорієнтованих, акме-
синергетичних засобів впливу на професійно-особистісне зростання вчителя, його творчу 
самоорганізацію в інформаційно-технологічному і процесуально-змістовому аспектах; 
проведення психолого-андрагогічної діагностики, яка включає комплекс моніторингових і 
корекційно-рефлексивних процедур, засобів і методів, що дозволяють вимірювати, 
відстежувати і діагностувати акмединаміку педагогічної майстерності вчителя-словесника; 
менеджмент освітніх інновацій, спрямований на підтримку високопрофесійних 
інтелектуальних творчих пошуків учителя української мови і літератури, упровадження в 
навчально-виховний процес високорезультативних технологічних продуктів, підвищення 
інноваційного потенціалу педагога в сукупності соціокультурних і творчих характеристик. 

Розроблена багаторівнева циклічна науково-методична система розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури (рис. 1) містить цільовий, 
аксіологічний, акметехнологічний, діяльнісно-упроваджувальний, управлінський, 
моніторингово-результативний компоненти і виступає підґрунтям для організації 
диференційованого акмеологічного освітнього простору за індивідуальними освітніми 
траєкторіями в умовах післядипломної педагогічної освіти. 

У п’ятому розділі «Реалізація багаторівневої циклічної науково-методичної 
системи розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в 
процесі експериментальної роботи» висвітлено результати дослідно-експериментальної 
роботи щодо впровадження в практику післядипломної освіти багаторівневої циклічної 
науково-методичної системи розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і 
літератури, перевірки її дієвості та ефективності; подано результати експериментальної 
перевірки науково-методичного супроводу й акметехнологічного навчально-методичного 
забезпечення процесу; обґрунтовано організаційно-педагогічні та науково-методичні умови, 
за яких розвиток педагогічної майстерності відбувається більш ефективно. 

Реалізацію основних напрямів програми дослідження умовно поділено на п’ять 
взаємопов’язаних і взаємозумовлюваних етапів, зокрема теоретико-аналітичний, 
констатувальний, формувальний, контрольний, рефлексивно-узагальнювальний, що 
відображають загальні методологічні концепти авторської гіпотези, принципи її розробки й 
апробації в умовах післядипломної освіти. Організація і методика проведення дослідно-
експериментальної роботи включала комплекс методів, прийомів, способів, послідовних 
пізнавальних і перетворювальних дій, операцій і управлінських впливів, які були 
спрямовані на вирішення завдань дослідження, підпорядковувалися розробленій програмі 
експерименту й авторській концепції. Методологічно обґрунтована багаторівнева циклічна 
науково-методична система розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника 
зреалізовувалася в умовах післядипломної освіти на основі проектування єдиного 
диференційованого акмеологічного освітнього простору у взаємозв’язку мети і завдань, 
концептуальних підходів і принципів освіти дорослих, упровадження інноваційного
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МЕТА: розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури 
в умовах післядипломної педагогічної освіти 
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Рис.1. Багаторівнева циклічна науково-методична система розвитку педагогічної майстерності 
вчителя української мови і літератури в умовах післядипломної освіти 
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науково-методичного супроводу й акметехнологічного навчально-методичного комплексу. 
Програмою експериментальної роботи було передбачено поетапність, комплексність 

тощо організаційних, мотиваційних, психолого-педагогічних, методичних, діагностичних, 
управлінських впливів. Їх результативність установлювалася відповідно до акмединаміки 
рівнів розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури 
(репродуктивний, оптимальний, досконалий, продуктивно-технологічний) за виділеними 
критеріями (професійно-діяльнісний, індивідуально-особистісний, мотиваційно-
рефлексивний) і макропараметрами (гуманістичність, нова якість професійно-педагогічної 
дії, професійно-педагогічна компетентність, акмелінгвістична культура, продуктивність і 
системність діяльності, художньо-педагогічна творчість, інновативність). 

На констатувальному етапі експерименту для виявлення реального стану й 
основних тенденцій розвитку педагогічної майстерності вчителів-словесників в умовах 
післядипломної освіти проведено стартовий моніторинг, що включав 6 основних серій 
дослідно-експериментальної перевірки, зокрема вивчення сформованості професійно-
педагогічної компетентності, акмелінгвістичної майстерності, технологічної культури, 
художньо-педагогічної творчості, акмеологічної позиції і самоактуалізації в професійному 
соціумі тощо. Отримані за допомогою психолого-андрагогічної діагностики емпіричні дані 
довели необхідність упровадження багаторівневої циклічної науково-методичного системи 
розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника в післядипломну освіту. 

Формувальний експеримент було проведено як комплексне дослідження, в якому 
взяло участь 1370 осіб, що були розподілені за принципом відносної ідентичності з 
урахуванням їх стажу роботи, кваліфікації, рівня педагогічної майстерності (КГА – 
360 учителів-словесників, КГБ – 327, ЕГА – 368, ЕГБ – 315). Експериментальну роботу було 
запроваджено у двох модифікаціях. На формувальному етапі експерименту в контрольних 
групах (КГА, КГБ – модифікація А) розвиток педагогічної майстерності вчителя української 
мови і літератури відбувався за традиційними формами і моделями навчання, навчально-
методичним забезпеченням підвищення кваліфікації (програмами, планами, технологіями 
тощо), без належної координації міжкурсового періоду, отже, цілеспрямований вплив на 
групи не здійснювався. В експериментальних групах (ЕГА, ЕГБ – модифікація Б) було 
запроваджено експериментальний чинник – багаторівневу циклічну науково-методичну 
систему розвитку педагогічної майстерності, інноваційну технологію науково-методичного 
супроводу, авторський акметехнологічний навчально-методичний комплекс в його 
інформаційно-технологічному (Віртуальна лабораторія розвитку педагогічної майстерності 
вчителя-словесника, мультимедійна бібліотека до курсів підвищення кваліфікації, постійно 
діюча гілка форуму та ін.) і процесуально-змістовому аспектах (пілотно-цільовий проект 
«Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в інституті 
післядипломної педагогічної освіти», навчальні програми курсів підвищення кваліфікації, 
навчальні і навчально-методичні посібники, професійно орієнтовані змістові модулі, 
інструктивно-методичні матеріали для аудиторних і позааудиторних занять та ін.). 

Розвиток педагогічної майстерності вчителів експериментальних груп (ЕГА, ЕГБ) 
вибудовувався як процес професійної диверсифікації, за якого слухач виступав активним 
суб’єктом самотрансценденції, моделював професійно-особистісне зростання за 
індивідуальною освітньою траєкторією протягом курсового і післякурсового періодів як 
єдиного міжатестаційного циклу. Удосконалення педагогічної майстерності здійснювалося 
за професійно-діяльнісним (макропоказники: гуманістичність, нова якість професійно-
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педагогічної дії, професійно-педагогічна компетентність, акмелінгвітична культура, 
продуктивність діяльності, художньо-педагогічна творчість, інновативність), індивідуально-
особистісним (макропоказники: спеціальні педагогічні здібності, ціннісно-смисловий 
професійний простір, професійно важливі якості) та мотиваційно-рефлексивним 
критеріями (макропоказник: акмеологічність). Було зреалізовано систему практико 
зорієнтованих міжкурсових обласних заходів, зокрема постійно діючі семінари, 
методичні студії, круглі столи, творчі лабораторії, навчальні практикуми, форуми, 
конференції, чати, вебінари, методичні мости тощо; функціонували інформаційно-
методичний консультаційний пункт, обласна лабораторія, освітній портал; діяв 
експериментальний майданчик; працювали творчі групи, обласні авторські творчі 
майстерні тощо. У базових містах (районах) функціонували експериментальні циклові 
методичні комісії вчителів-словесників та експериментальні загальноосвітні навчальні 
заклади, в яких зреалізовувалася програма експерименту. Протягом формувального етапу 
експерименту акмединаміку учасників експериментальних груп за виділеними критеріями, 
макропараметрами і рівнями відстежено за допомогою Щоденника курсового періоду, 
Щоденника міжкурсового періоду, Акмеограми розвитку педагогічної майстерності 
вчителя української мови і літератури. За результатами комплексного перманентного 
моніторингу коригувалося змістове наповнення навчальних програм, форми розвитку 
педагогічної майстерності вчителів-словесників відповідно до їх індивідуальних потреб, 
утруднень, надавалась адресна допомога. 

Аналіз результатів, отриманих на констатувальному, формувальному і контрольному 
етапах експерименту за допомогою розробленої авторської методики, показав продуктивні 
зміни за професійно-діяльнісним, індивідуально-особистісним та мотиваційно-
рефлексивним критеріями і дозволив констатувати, що модифікація Б (ЕГА, ЕГБ) виявилася 
більш ефективною, ніж модифікація А (КГА, КГБ). Обидві модифікації забезпечили значне 
зменшення кількості вчителів української мови і літератури, у яких критерії і 
макропоказники перебувають на репродуктивному рівні, проте кількість учителів-
словесників, які досягли продуктивно-технологічного рівня, значно перевищує у 
модифікації Б (пор.: ЕГА – на 32,1% , ЕГБ – на 27,1% порівняно з контрольними (КГА – на 
3,0%, КГБ – на 3,9%). У більшості респондентів контрольних груп розвиток педагогічної 
майстерності залишився на репродуктивному (КГА – 7,9% і КГБ – 7,1%) і оптимальному 
рівнях (КГА – 32,2% і КГБ – 36,9%). Досконалого рівня досягли в КГА (41,6%) і КГБ (36,0%), 
тоді як продуктивно-технологічного лише 18,3% і 20,0% відповідно. В експериментальних 
групах більша частина вчителів української мови і літератури перейшла до продуктивно-
технологічного рівня (ЕГА – 46,0%, ЕГБ – 39,3%), на репродуктивному рівні залишились 
3,8% і 5,3% відповідно. Результати акмединаміки рівнів педагогічної майстерності в 
контрольних і експериментальних групах представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Акмединаміка рівнів педагогічної майстерності 

вчителів української мови і літератури в умовах післядипломної освіти (у %) 
Етапи  

експерименту 

Репродуктивний  Оптимальний  Досконалий Продуктивно-технологічний
КГА КГБ ЕГА ЕГБ КГА КГБ ЕГА ЕГБ КГА КГБ ЕГА ЕГБ КГА КГБ ЕГА ЕГБ 

Констатувальний  11,0 10,6 13,2 12,1 35,1 39,0 37,4 41,9 38,6 34,3 35,4 33,8 15,3 16,1 13,9 12,2 

Формувальний 7,9 7,1 3,8 5,3 32,2 36,9 12,2 12,6 41,6 36,0 38,0 42,8 18,3 20,0 46,0 39,3 

Акмединаміка -3,1 -3,5 -9,4 -6,8 -2,9 -2,1 -25,2 -29,3 +3,0 +1,7 +2,6 +9,0 +3,0 +3,9 +32,1 +27,1 
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Зміни, які відбулись у розвитку педагогічної майстерності вчителів контрольних 
(«КГА», «КГБ») та експериментальних груп (ЕГА, ЕГБ) протягом констатувального і 
контрольного етапів експерименту, підтверджено фінішним психолого-андрагогічним 
діагностуванням (рис. 2). 

 
Рис. 2. Акмединаміка розвитку педагогічної майстерності вчителів української мови і 

літератури на констатувальному і контрольному етапах експерименту (у %) 
Як засвідчують результати дослідження, за впровадження багаторівневої циклічної 

науково-методичної системи розвитку педагогічної майстерності в післядипломну освіту в 
експериментальних групах (ЕГА, ЕГБ – модифікація Б) виявлено значну висхідну 
акмединаміку педагогічної майстерності, що цілковито підтверджено такими даними: 
зросла акме-мотивація вчителів української мови і літератури до розвитку педагогічної 
майстерності протягом життя, що набуло системного, неперервного, цілеспрямованого 
характеру за змодельованим власним проектом (програмою), індивідуальними освітніми 
траєкторіями (на 68%); зросла участь у заходах міжкурсового періоду, зокрема 
конференціях, семінарах, вебінарах, творчих групах тощо (на 94 %); підвищився рівень 
технологічної культури, що проявилося в оновленні теоретичної, технологічної і 
методичної концепції професійно-педагогічної діяльності, удосконаленні, раціоналізації та 
модернізації навчальних програм, методик, використанні їх у нових цілях і умовах, 
створенні, поширенні в освітній практиці авторського педагогічного продукту, зокрема 
теорій, моделей, персонал-технологій (на 53 %); ієрархієзувалася система професійних 
цінностей, набули вдосконалення професійні якості, необхідні для професійно-педагогічної 
діяльності, зокрема креативність, емпатія, комунікативність, акмеологічність (на 47 %); зріс 
відсоток участі вчителів у професійних конкурсах, турнірах, проектах (члени журі, тренери, 
коучі, андрагоги, модератори та ін.) на обласному, всеукраїнському і міжнародному рівнях 
(на 59%); підвищився рівень навчальних досягнень учнів (на 48,9%) тощо. 

Ефективність і дієвість багаторівневої циклічної науково-методичної системи розвитку 
педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури, авторського 
акметехнологічного комплексу було підтверджено математичною перевіркою 
альтернативних гіпотез у контрольних та експериментальних групах за непараметричним 
критерієм однорідності χ2-Пірсона на рівні достовірності 95%. На констатувальному етапі 
експерименту початковий стан експериментальних і контрольних груп співпадає за трьома 
критеріями і дев’ятьма макропоказниками (пор.: середній коефіцієнт 2

емпχ  в групах КГА, ЕГА 
Ксер=4,394 2

05,0χ ; у групах КГБ, ЕГБ Ксер=4,401≤ 2
05,0χ ,). Проте різниця коефіцієнтів на 

    Констатувальний 

етап експерименту 
 

= Контрольний етап 
експерименту 
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контрольному етапі експерименту суттєво відрізняється від рівномірного розподілу. 
Зокрема в КГА, ЕГА Ксер=101,516≥ 2

05,0χ , різниця у розподілі рівнів педагогічної майстерності 

на констатувальному і контрольному етапах складає ∆f=
1

2
емпχ –

2
2
емпχ ≥ 2

05,0χ =101,516–

4,394=97,122≥7,82, тобто одержане значення виявилося більшим, ніж критичне 2
05,0χ =7,82. 

Характеристики порівнювальних вибірок співпадають на рівні значимості 95%, 
розходження між розподілами статистично достовірне. На контрольному етапі в КГБ, ЕГБ 
Ксер=101,516≥ 2

05,0χ , тобто різниця у розподілі рівнів педагогічної майстерності на 

констатувальному і контрольному етапах складає ∆f=
1

2
емпχ –

2
2
емпχ ≥ 2

05,0χ ; ∆f=82,442–

4,401=78,041≥7,82, розходження між розподілами статистично недостовірне. Таким чином, 
висхідна акмединаміка розвитку педагогічної майстерності вчителів 
експериментальних груп залежить не від випадкових вибірок, а зумовлена 
застосуванням експериментального впливу. Порівняння приросту значень об’єктивних 
показників проілюструвало ефективність висунутої авторської гіпотези про ефективність 
запровадження в післядипломну освіту багаторівневої циклічної науково-методичної 
системи розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури, виявило 
вагоме підвищення рівнів педагогічної майстерності за створення диференційованого 
акмеологічного освітнього простору. 

Отже, розвиток педагогічної майстерності вчителів української мови і літератури 
експериментальних груп засвідчив дієвість і ефективність запропонованої методики 
дослідження та можливість її подальшого широкого застосування в закладах 
післядипломної педагогічної освіти України. У ході експериментального дослідження 
доведено, що розроблена багаторівнева циклічна науково-методична система є 
інноваційною, динамічною та забезпечує неперервність, варіативність, мобільність, 
випереджувальність розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і 
літератури за індивідуальною освітньою траєкторією в умовах післядипломної освіти. 
Отримані результати експерименту підтвердили коректність і доречність методологічних 
підходів до вибору методики дослідження, ефективність використаних андрагогічних 
методів, прийомів, метатехнологій і зробили більш умотивованим визначення стратегії і 
перспектив подальшого розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і 
літератури. Загалом мету наукового пошуку досягнуто, його основні завдання розв’язано. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації здійснено цілісний науковий аналіз проблеми розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури в умовах післядипломної освіти, 
розроблено, обґрунтовано та експериментально перевірено багаторівневу циклічну 
науково-методичну систему, упроваджено науково-методичний супровід та 
акметехнологічний навчально-методичний комплекс в систему курсової і післякурсової 
підготовки вчителя-словесника. 

Теоретичний аналіз проблеми дослідження і одержані результати дослідно-
експериментальної роботи підтвердили авторську гіпотезу, засвідчили ефективність 
розв’язання поставлених завдань і дали підстави для формулювання загальних висновків. 

1. Аналіз наукової літератури та суспільної практики засвідчив як високу соціальну 
цінність і науково-прикладну значущість феномену педагогічної майстерності, так і 
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віднайдених протягом усієї історії розвитку суспільної та філософсько-педагогічної думки 
напрямів і методологічних стратегій його дослідження. Доведено складність і 
багатовимірність поняття, наявність різноманітних наукових підходів (широкий і вузький) і 
поглядів (технологічний, особистісний, діяльнісний, діяльнісно-особистісний або 
комплексний) щодо інтерпретації наукової категорії педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури, її сутнісних характеристик, категоріальної кореляції у 
поняттєво-термінологічному парадигмальному полі. Концептуальним для дослідження став 
діяльнісно-особистісний підхід, за якого педагогічна майстерність учителя-словесника 
розвивається у професійно-педагогічній діяльності, проте не зводиться лише до неї, 
оскільки зумовлена особистістю педагога, його надіндивідуальними потенційними 
ресурсами, педагогічними спеціальними здібностями, професійно-особистісними якостями, 
ціннісно-смисловим простором. 

2. Педагогічну майстерність розглянуто як соціально-педагогічний, науково-
теоретичний, науково-методичний, акмеологічний феномен в їх діалектичній єдності. 
Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури як соціально-педагогічне 
явище являє собою соціально зумовлену вимогами суспільства й освітньої галузі «Мови і 
літератури» систему затребуваних професійно-кваліфікаційних та індивідуально-
особистісних вимог, норм, характерологічних ознак, ціннісних орієнтирів, професійних 
ролей і функцій, в яких відображено накопичений професійною спільнотою культурно-
історичний, науково-теоретичний і практичний досвід відповідно до актуальних соціальних 
пріоритетів, запитів, установок із подальшою його екстраполяцією у систему підготовки 
словесника-майстра, акмепрофесіонала в умовах післядипломної освіти. 

На науково-теоретичному рівні педагогічну майстерність визначено як інтегративну 
систему, органічно взаємопов’язаними підсистемами якої виступає педагогічний 
професіоналізм і художньо-педагогічна творчість. Підґрунтя професіоналізму діяльності і 
професіоналізму особистості становить професійна кваліфікація, професійно-педагогічна 
компетентність, педагогічна культура, кваліфікаційна категорія, професійна вмілість у 
навчально-пізнавальній, виховній, методичній, комунікативній, діагностичній та інших 
сферах, що окреслюється набором компетенцій. Структурно-функціональний аналіз 
внутрішньої організації категоріально-поняттєвої системи педагогічної майстерності дав 
можливість дослідити ієрархію і взаємозв’язки підсистем, що її утворюють, механізми і 
принципи внутрішнього і зовнішнього функціонування, установити кореляційні зв’язки 
між категоріями в єдності соціально-нормативних та індивідуально-особистісних 
характеристик. 

Як науково-методичний феномен, педагогічна майстерність учителя української мови і 
літератури виступає проекцією системи підготовки словесника-майстра, акмепрофесіонала 
в умовах післядипломної освіти, що передбачає розробку інноваційного науково-
методичного супроводу й акметехнологічного навчально-методичного комплексу його 
професійно-особистісного зростання за індивідуальною освітньою траєкторією на основі 
механізмів випереджувального менеджменту, удосконалення традиційних і впровадження 
перспективних моделей і форм підвищення кваліфікації, андрагогічних підходів, 
метатехнологій, методів навчання тощо. 

Наукова інтерпретація педагогічної майстерності як акмеологічного феномену 
здійснювалась із системних акме-синергетичних позицій. Розвиток педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури в умовах післядипломної освіти 
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розглянуто під кутом зору акмеологічної наукової категорії, пролонгованого неперервного 
процесу й акмеологічно спроектованого і досягнутого вчителем-словесником протягом 
міжатестаційного циклу високого професійного-особистісного результату. Педагогічну 
майстерність визначено як відкриту, самоорганізувальну, багаторівневу і водночас керовану 
систему, розвиток якої забезпечується певними зовнішніми і внутрішніми механізмами 
функціонування, зокрема оволодіння вчителем української мови і літератури у вищому 
навчальному закладі основами педагогічної майстерності, подальшого професійного 
вдосконалення, розширення діяльнісної сфери та спектру інноваційних ролей і функцій в 
умовах післядипломної освіти (діяльнісний аспект), самовдосконалення (особистісний 
аспект), прагнення до неперервного професійно-особистісного зростання (мотиваційний 
аспект); яка характеризується такими закономірностями, як неперервність, динамізм, 
системність, циклічність, синергізм, амбівалентність, сенситивність тощо; розвиток 
включає становлення кваліфікованого спеціаліста, особистості з акмеологічною позицією, 
яка проходить етапи професійної адаптації, набуття емпіричного досвіду, формування і 
вдосконалення педагогічної майстерності, творчого самовираження і самореалізації, 
акмепрофесіоналізму; проявляється в етапах, фазах, стадіях, рівневій варіативності 
вираження, що становлять єдиний міжатестаційний цикл і детермінуються певними 
організаційно-педагогічними та науково-методичними умовами, акмеологічними 
факторами, але передусім найвищою формою компетентної активності особистості, що 
ґрунтується на інтелекті, афекті і волі (І. Зязюн), виробленій системі ціннісних орієнтирів. 
Для системи післядипломної освіти застосування принципів акме-синергетичного підходу 
уможливлює організацію диференційованого акмеологічного освітнього простору, в якому 
відбувається розвиток професіонала, майстра у професійно-діяльнісній, індивідуально-
особистісній і мотиваційно-рефлексивній сферах. 

Вивчення категоріально-поняттєвого апарату дослідження дало можливість здійснити 
теоретико-методологічну інтерпретацію поняття педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури, зробити багатовимірний аналіз структурно-змістових 
параметрів, які деталізують специфіку професійно-педагогічної діяльності вчителя-
словесника, спектр його фахових обов’язків і функцій, передбачають реалізацію 
потенційних можливостей тощо. Педагогічна майстерність учителя української мови і 
літератури тлумачиться як інтегративна система, що проявляється у виробленій із досвідом 
новій якості професійно-педагогічної дії; набутому компетентнісному досвіді; особистості 
вчителя-словесника, сформованих на всіх етапах міжатестаційного циклу акмеологічних 
інваріантах, тобто професійно-особистісних якостях, здібностях, властивостях, потенційних 
ресурсах; організації гармонійного комунікативно-ситуативного простору, що полягає у 
професійно-педагогічній взаємодії із суб’єктами навчально-виховного процесу; 
акмеологічній спрямованості професійно-особистісного розвитку протягом життя. 
Критеріями педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі 
післядипломної освіти визначено: гуманістичність (за спрямованістю), праксеологічність 
(за новою якістю професійно-педагогічної дії), високу продуктивність і системність (за 
функціональним професійно значущим результатом), технологічність (за ефективністю і 
наукомісткістю навчально-виховного процесу), діалогічність (за характером стосунків із 
суб’єктами професійно-педагогічної взаємодії), оптимальність (за вибором засобів навчання 
і виховання), творчість (за змістом професійно-педагогічної діяльності), інновативність (за 
якістю впровадження інноваційних освітніх підходів, технологій, ідей у систему роботи), 
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акмеологічність (за акмединамікою розвитку педагогічної майстерності). 
3. Складовою неперервного розвитку педагогічної майстерності вчителя української 

мови і літератури визначено післядипломну освіту, що покликана максимально 
задовольнити професійно-особистісні, соціокультурні запити фахівця індустріального 
суспільства, створити такий диференційований акмеологічний простір, що мотивує 
вчителя-словесника до постійної творчої самоактуалізації за індивідуальною освітньою 
траєкторією. Сутнісними складовими педагогічної майстерності вчителя-словесника, які 
збігаються зі змістом затребуваних суспільством інноваційних ролей і функцій, адекватні 
психологічній структурі професійно-педагогічної діяльності вчителя-словесника та які 
треба вдосконалювати в умовах післядипломної освіти, розглянуто професійно-педагогічну 
компетентність, акмелінгвістичну майстерність, художньо-педагогічну творчість, 
художньо-естетичну спрямованість професійно-педагогічної діяльності, педагогічний 
артистизм, технологічну культуру, професійно-педагогічне спілкування із суб’єктами 
взаємодії. Окреслено комплекс заходів для розвитку сутнісних складових педагогічної 
майстерності вчителя-словесника протягом міжатестаційного циклу. 

Дослідження сутнісних складових педагогічної майстерності вчителя української мови 
і літератури стало підґрунтям для екстраполяції основних теоретичних положень на 
підготовку словесника-майстра, акмепрофесіонала в умовах післядипломної освіти. 
Пріоритетними методологічними напрямами розвитку педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури відповідно до виділених закономірностей і тенденцій 
функціонування сучасної системи післядипломної освіти розглянуто: створення ефективної 
системи підготовки і підвищення кваліфікації на основі поєднання національних надбань 
світового значення та усталених європейських традицій; забезпечення випереджувального 
характеру підвищення кваліфікації відповідно до культурно-духовних, суспільно-
економічних і технологічних трансформацій, викликів європейського, національного і 
регіонального рівнів; андрагогізацію, екзистенціальність і гуманістичність побудови 
навчального процесу з урахуванням цілісності природи людини, її інтелектуальних 
можливостей; перехід від одноразової до пролонгованої моделі курсової підготовки, що 
ґрунтується на інноваційних методологічних підходах і принципах освіти дорослих; 
упровадження диференційованих, багатоваріантних, диверсифікованих за профілем 
програм розвитку педагогічної майстерності, інноваційних форм, моделей, метатехнологій, 
що задовольняють індивідуальні потреби, запити фахівця. 

4. Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі 
післядипломної освіти тлумачиться як спеціально організований, неперервний, системний, 
поліфункціональний, диференційований, акме-синергетичний, пролонгований і циклічний 
процес. Установлено, що педагогічна майстерність учителя-словесника та її сутнісні 
складові проходять циклічний процес професіогенезу – цілеспрямований, пролонгований і 
поетапний процес фахового становлення та самореалізації особистості і професіонала, що 
характеризується неперервністю, системністю, динамізмом, циклічністю і синергізмом та 
передбачає ефективний науково-методичний супровід, в основі якого лежить як уже 
набутий учителем-словесником на філологічному факультеті вищого навчального закладу 
певний освітньо-кваліфікаційний рівень, закладені основи педагогічної майстерності, так і 
змодельований у системі післядипломної освіти диференційований освітній простір для 
розвитку педагогічної майстерності за індивідуальною освітньою траєкторією. 

Досліджено неперервний процес розвитку педагогічної майстерності вчителя 
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української мови і літератури в системі післядипломної освіти у безпосередній кореляції з 
періодами професійного становлення (професійної адаптації, набуття емпіричного досвіду, 
формування і вдосконалення педагогічної майстерності, творчо-активного самовираження і 
самореалізації, акмепрофесіоналізму) та рівнями педагогічної майстерності 
(репродуктивний, оптимальний, досконалий, продуктивно-технологічний). З’ясовано, що 
взаємопов’язані періоди утворюють міжатестаційний цикл розвитку педагогічної 
майстерності вчителя-словесника в умовах післядипломної освіти. 

5. На основі теоретичного аналізу й узагальнення емпіричного досвіду розроблено 
багаторівневу циклічну науково-методичну систему розвитку педагогічної майстерності 
вчителя-словесника в умовах післядипломної освіти шляхом організації диференційованого 
акмеологічного освітнього простору, запровадження технології науково-методичного 
супроводу, акметехнологічного навчально-методичного комплексу в інформаційно-
технологічному і процесуально-змістовому аспектах. У послідовній реалізації 
багаторівневої циклічної науково-методичної системи виділено етапи (пропедевтично-
прогнозувальний, курсовий, післякурсовий, рефлексивно-корекційний), кожен із яких має 
чітко окреслену мету і завдання, установки, певні дескриптори у формі очікуваних 
результатів; визначено організаційно-педагогічні і науково-методичні умови, акмеологічні 
фактори, імовірні ризики її впровадження на концептуальному, організаційному, змістово-
процесуальному, рефлексивно-коригувальному рівнях. 

Обґрунтовано, що цільовий компонент багаторівневої циклічної науково-методичної 
системи зорієнтовує процес навчання вчителя української мови і літератури на неперервний 
розвиток педагогічної майстерності, формування сталої мотивації до професійного 
самовдосконалення протягом життя; аксіологічний компонент забезпечує надання 
диференційованих адресних сервісних послуг при виборі вчителем-словесником 
професійно значущих ціннісних орієнтацій; акметехнологічний компонент передбачає 
впровадження акметехнологічного комплексу розвитку педагогічної майстерності; 
діяльнісно-упроваджувальний компонент прогнозує створення диференційованого 
акмеологічного професійного простору для розвитку педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури, упровадження в систему підготовки андрагогічних і 
особистісно зорієнтованих методів, прийомів, метатехнологій з урахуванням 
індивідуальних запитів, професійних потреб; управлінський компонент забезпечує 
успішність упровадження та функціонування науково-методичної системи в 
післядипломній освіті; моніторингово-результативний компонент уміщує оціночно-
критеріальну перевірку розробленої авторської концепції, виявлення перспективних форм, 
метатехнологій розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника, відстеження змін у 
професійно-діяльнісній, індивідуально-особистісній та мотиваційній сферах. 

В умовах розробленої багаторівневої циклічної науково-методичної системи в 
післядипломну освіту підготовка вчителя-словесника відбувається шляхом взаємозв’язку 
курсового і міжкурсового періодів як єдиного міжатестаційного циклу, запровадження 
перспективних індивідуально-диференційованих форм підвищення кваліфікації (очно-
дистанційна, дистанційна, корпоративна, Відкритий університет інноваційної педагогіки, 
обласна авторська творча майстерня, школа-лабораторія, Центр професійного саморозвитку 
вчителя та ін.), моделей (пролонгована, кредитно-модульна та ін.), форм розвитку 
педагогічної майстерності в міжкурсовий період (мотиваційно-планувальна, самоосвітня, 
дослідницько-пошукова, практично-експериментальна, методична тощо), компетентнісно 
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зорієнтованих метатехнологій (інтерактивні, тренінґові, акмеологічні, ігротехнології та ін.). 
Експериментальна перевірка багаторівневої циклічної науково-методичної системи 

розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури підтвердила її 
продуктивність і дієвість в умовах післядипломної освіти. Узагальнені результати 
комплексного перманентного моніторингу на формувальному етапі експерименту, їх 
кількісно-якісна і статистична інтерпретація засвідчили значну висхідну акмединаміку 
рівнів педагогічної майстерності за критеріями і макропоказниками в експериментальних 
групах, в яких кількість суб’єктів із продуктивно-технологічним рівнем зросла в ЕГА – на 
32,1%, ЕГБ – на 27,1% порівняно з контрольними (КГА – на 3,0%, КГБ – на 3,9%). У 
більшості респондентів контрольних груп розвиток педагогічної майстерності залишився 
на репродуктивному (КГА – 7,9% і КГБ – 7,1%) і оптимальному рівнях (КГА – 32,2% і КГБ – 
36,9%). Досконалого рівня педагогічної майстерності досягли в КГА (41,6%) і КГБ (36,0%), 
тоді як продуктивно-технологічного лише 18,3 % і 20,0 % відповідно. В експериментальних 
групах більша частина вчителів перейшла до продуктивно-технологічного рівня (ЕГА – 
46,0%, ЕГБ – 39,3%), на репродуктивному рівні залишились 3,8% і 5,3% відповідно. 

6. Розроблено, експериментально перевірено та впроваджено в курсову і післякурсову 
підготовку вчителя української мови і літератури технологію науково-методичного 
супроводу розвитку його педагогічної майстерності. Інноваційна технологія дозволяє 
створити диференційований акмеологічний освітній простір, в якому здійснюється 
професійно-особистісне вдосконалення вчителя-словесника за індивідуальною освітньою 
траєкторією, відбувається професійна взаємодія рівноправних партнерів на принципах 
людиноцентризму, гуманізму, вільної конкуренції, фасилітативності. Як пріоритетні 
напрями реалізації технології науково-методичного супроводу розвитку педагогічної 
майстерності визначено: надання вчителю-словеснику різновекторних сервісних послуг, 
диференційованої адресної допомоги у предметно-методичному, професійно-
кваліфікаційному, маркетинговому, інформаційно-комунікаційному, моніторинговому, 
консалтинговому, коучинговому напрямах; розробку акметехнологічного навчально-
методичного забезпечення розвитку педагогічної майстерності як системи андрагогічних, 
компетентнісно зорієнтованих, акме-синергетичних засобів впливу на його професійно-
особистісне зростання, творчу самореалізацію; проведення психолого-андрагогічної 
діагностики, яка включає комплекс моніторингових і корекційно-рефлексивних процедур, 
засобів і методів, що дозволяють вимірювати, відстежувати і діагностувати акмединаміку 
педагогічної майстерності вчителя-словесника на всіх етапах міжатестаційного циклу; 
менеджмент освітніх інновацій, спрямований на підтримку високопрофесійних 
інтелектуальних творчих пошуків вчителя, підвищення його інноваційного потенціалу в 
сукупності соціокультурних і творчих характеристик. 

8. Розроблений та експериментально апробований в закладах післядипломної освіти 
акметехнологічний навчально-методичний комплекс розвитку педагогічної майстерності 
вчителя української мови і літератури охоплює: друковані навчально-методичні матеріали 
(пілотно-цільовий проект «Впровадження кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу в інституті післядипломної педагогічної освіти», навчальні програми 
курсів підвищення кваліфікації, навчальні і навчально-методичні посібники, професійно 
орієнтовані змістові модулі, інструктивно-методичні матеріали для аудиторних і 
позааудиторних занять тощо) та освітні послуги, створені у віртуальному навчальному 
середовищі на основі інформаційно-комунікаційних технологій (Віртуальна лабораторія 
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розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника, постійно діюча гілка форуму, 
мультимедійна бібліотека до курсів підвищення кваліфікації тощо). Як засвідчили 
експериментальні дані, упровадження акметехнологічного комплексу в систему 
післядипломної освіти сприяє підвищенню рівня педагогічної майстерності, художньо-
педагогічної творчості, акмелінгвістичної і технологічної культури вчителя-словесника. 

Розв’язання завдань дисертаційного дослідження зумовило досягнення його мети – 
обґрунтування теоретичних і методичних засад неперервного розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури в післядипломній освіті, розроблення та 
експериментальну перевірку багаторівневої циклічної науково-методичної системи 
розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника в умовах післядипломної освіти. 

До подальших перспективних напрямів досліджень вважаємо за доцільне віднести такі 
проблеми: обґрунтування наступності, системності і координації в розвитку педагогічної 
майстерності вчителів української мови і літератури у вищих навчальних закладах та в 
інститутах післядипломної педагогічної освіти; розроблення акмеологічних технологій 
підготовки викладачів-андрагогів, коучів, модераторів до розвитку педагогічної 
майстерності вчителя-словесника в системі післядипломної педагогічної освіти; 
порівняльно-педагогічний аналіз системи підготовки і перепідготовки вчителя-словесника у 
вітчизняній і світовій практиці післядипломної освіти; організація мережевої взаємодії, 
єдиного інформаційного освітнього простору для неперервного професійного 
самовдосконалення педагога протягом життя. 

 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації 
Монографії 

1. Сидоренко В.В. Підготовка вчителя української мови і літератури в системі 
післядипломної педагогічної освіти / В.В. Сидоренко / Компетентнісний підхід у 
неперервній освіті : колективна монографія / за наук. ред. І.Г. Єрмакова. – Донецьк: Каштан, 
2012. – С. 204-237. 

2. Сидоренко В.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя української мови і 
літератури в системі післядипломної освіти : монографія / В.В. Сидоренко. – Донецьк: 
Каштан, 2012. – 492 с. 

Навчальні і навчально-методичні посібники, навчальні програми, проекти 
3. Сидоренко В.В. Навчальна програма очно-дистанційних курсів підвищення 

кваліфікації вчителів української мови та літератури за темою: «Інтерактивне навчання в 
курсі «Українська мова та література» / В.В. Сидоренко. – Донецьк: Каштан, 2010. – 72 с. 

4. Сидоренко В.В. Педагогічна майстерність учителя української мови і літератури в 
системі післядипломної освіти : акме-синергетичний аспект : термінологічний словник-
довідник / автор-укладач В.В. Сидоренко. – Донецьк: Каштан, 2013. – 100 с. 

5. Сидоренко В.В. Професійно-особистісне зростання вчителя-словесника на засадах 
кредитно-модульної системи : навч. посіб.: У 3 ч. / В.В. Сидоренко. – Донецьк: Каштан, 
2010. – Ч. І. – 226 с. 

6. Сидоренко В.В. Професійно-особистісне зростання вчителя-словесника на засадах 
кредитно-модульної системи : Щоденник курсового періоду: навч. посіб.: У 3 ч. / 
В.В. Сидоренко. – Донецьк: Каштан, 2010.– Ч. ІІ. – 44 с. 

7. Сидоренко В.В. Професійно-особистісне зростання вчителя-словесника на засадах 



 

 

36

кредитно-модульної системи : Щоденник міжкурсового періоду: навч. посіб.: У 3 ч. / 
В.В. Сидоренко. – Донецьк: Каштан, 2010. – Ч. ІІІ. – 36 с. 

8. Сидоренко В.В. Шляхи удосконалення професійної компетентності вчителя 
української мови та літератури в умовах особистісно зорієнтованого навчання : навч.-метод. 
посіб. / В.В. Сидоренко. – Донецьк: Каштан, 2008. – 193 с. 

9. Сидоренко В.В. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу в інституті післядипломної педагогічної освіти : пілотно-цільовий проект / 
Л.Г.Чернікова, В.В.Сидоренко, Р.І. Чернишова / Компетентнісно орієнтований підхід у 
системі післядипломної педагогічної освіти : проектна діяльність : практико зорієнтований 
посіб. / за заг. ред. О.І.Чернишова, Л.Г.Чернікової. – Донецьк: Витоки, 2008. – С. 17-42. 

Статті у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України 
10. Сидоренко В.В. Акмелінгвістична майстерність вчителя української мови і 

літератури: шляхи формування і вдосконалення в умовах післядипломної освіти / 
В.В. Сидоренко // Вища освіта України. – Дод. 3 до № 1, Т. ІІ. – Тем. вип. «Міжнародні 
Челпанівські психолого-педагогічні читання» (з нагоди 150-річчя з дня народження 
Г.І. Челпанова). – К., 2012. – С. 365-370. 

11. Сидоренко В.В. Акме-синергетичний підхід до підвищення кваліфікації вчителя 
української мови та літератури в умовах неперервної педагогічної освіти / В.В. Сидоренко // 
Наукова скарбниця освіти Донеччини. – Донецьк. – 2010. – № 2. – С. 111-117. 

12. Сидоренко В.В. Багаторівнева циклічна модель професійно-особистісного 
зростання вчителя-словесника за кредитно-модульною системою організації навчання / 
В.В. Сидоренко // Післядипломна освіта в Україні. – К., 2010. – № 1. – С. 55-60. 

13. Сидоренко В.В. Деструктивні моделі комунікативної стратегії і тактики в організації 
педагогічного спілкування вчителя української мови і літератури / В.В. Сидоренко // 
Наукова скарбниця освіти Донеччини. – Донецьк. – 2012. – № 2(11). – С. 51-54. 

14. Сидоренко В.В. Діагностика розвитку педагогічної майстерності словесника-
україніста як інноваційний вектор надання якісних маркетингових послуг в 
післядипломному просторі / В.В. Сидоренко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / 
Ун-т менедж. освіти НАПН України. – Вип. 7(20) / голов. ред. В.В. Олійник. – К.: 
АТОПОЛ, 2012. – С. 203-209. 

15. Сидоренко В.В. Експресивно-естетичні бар’єри в організації професіонального 
педагогічного спілкування вчителя української мови і літератури / В.В. Сидоренко // 
Гуманізація навч.-вих. процесу : зб. наук. пр. / [за заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – 
Вип. LVIII. – Ч. ІІІ. – Слов’янськ: CДПУ, 2011. – С. 243-252. 

16. Сидоренко В.В. Інноваційні технології кооперативного навчання на уроках 
української мови: теоретичне підґрунтя та методика використання / В.В. Сидоренко // 
Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. Вип. 38 / за заг. ред. 
академіка АПН України Євтуха М.Б. – К: КНЛУ, 2009. – С. 137-141. 

17. Сидоренко В.В. Кваліметричний аналіз об’єктів розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури: критерії, макропараметри і рівні їх 
оцінювання / В.В. Сидоренко // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – Донецьк. – 2013. – 
№ 4. – С. 35-42. 

18. Сидоренко В.В. Майстерність вчителя української мови і літератури в організації 
професійно-педагогічного комунікативного простору / В.В. Сидоренко // Нова педагогічна 
думка / матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Професійний розвиток педагога в 



 

 

37

системі безперервної післядипломної освіти». – Рівне: РОІППО. – 2011. – № 2. – С. 90-98. 
19. Сидоренко В.В. Модель професійної компетентності вчителя української мови і 

літератури в контексті впровадження компетентнісного підходу / В.В. Сидоренко // Наукова 
скарбниця освіти Донеччини. – Донецьк. – 2010. – № 2. – С. 11-17. 

20. Сидоренко В.В. Навчання у співпраці : кооперативні технології в системі роботи 
вчителя-словесника / В.В. Сидоренко // Культура народов Причерноморья / материалы 
Межд. Крымского лингвистического конгресса «Язык и мир» в г. Ялте, 5-8 октября 2009 г. 
– № 168. – Т. 2. – С. 238-240. 

21. Сидоренко В.В. Навчання у співпраці : підготовка педагогів до застосування 
технологій кооперативного навчання як інноваційної дидактичної системи / В.В. Сидоренко 
// Директор школи. – 2009. – № 6. – С. 78-83. 

22. Сидоренко В.В. Науково-методична система розвитку педагогічної майстерності 
вчителя української мови і літератури в післядипломній педагогічній освіті: регіональні 
виміри / В.В. Сидоренко // матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції з міжнародною 
участю «Управління інноваційним розвитком освіти: глобальний та національний виміри» 
у м. Суми, 2 квітня 2012 р. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 
Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – № 3(21). – С. 292-299. 

23. Сидоренко В.В. Нова якість майстерної професійно-педагогічної дії вчителя 
української мови і літератури в системі післядипломної освіти / В.В. Сидоренко // 
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ 
ім. А.С. Макаренка, 2012. – № 5(23). – С. 280-290. 

24. Сидоренко В.В. Організаційно-методологічні засади впровадження кредитно-
модульної системи підвищення кваліфікації для неперервного професійно-особистісного 
зростання вчителя української мови та літератури / В.В. Сидоренко // Нова педагогічна 
думка / матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Професійний розвиток педагога в системі 
безперервної післядипломної освіти». – Рівне: РОІППО. – 2010. – № 2. – С. 14-17. 

25. Сидоренко В.В. Періодизація професійного становлення вчителя української мови і 
літератури в системі післядипломної освіти / В.В. Сидоренко // Педагогічний альманах : зб. 
наук. пр. / ред. кол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. / матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 
«Проблеми розвитку післядипломної освіти у сучасному суспільстві». –Херсон: РІПО, 
2011. – Вип. 12. – Ч. 1. – С. 170-176. 

26. Сидоренко В.В. Періодизація професіогенезу вчителя української мови і літератури 
в просторі післядипломної освіти / В.В. Сидоренко // Наукова скарбниця освіти Донеччини. 
– Донецьк. – 2011. – № 2(9). – С. 82-88. 

27. Сидоренко В.В. Підготовка вчителя-словесника до застосування кооперативних 
технологій на уроках української мови / В.В. Сидоренко // Нова педагогічна думка / 
матеріали Всеукр. конф. «Підготовка вчителя як конкурентоспроможного фахівця в умовах 
модернізації освіти в Україні: проблеми, пошуки, перспективи». – Рівне: РОІППО. – 2008. – 
№ 4. – С. 40-45. 

28. Сидоренко В.В. Планування і реалізація індивідуальної освітньої траєкторії вчителя 
української мови та літератури за кредитно-модульною системою підвищення кваліфікації / 
В.В. Сидоренко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. – Вип. 1(14). – Ч. І: 
Педагогіка / голов. ред. В.В. Олійник. – К., 2010. – С. 155-164. 

29. Сидоренко В.В. Психолого-педагогічний супровід неперервного підвищення 
кваліфікації вчителя української мови та літератури в умовах трансформації освіти / 



 

 

38

В.В. Сидоренко // Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка / матеріали ІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. «Сучасний лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір».– 
Луганськ. – 2010. – № 22(209). – листопад. – С. 71-79. 

30. Сидоренко В.В. Психолого-педагогічні та методичні основи застосування 
технологій особистісно зорієнтованої освіти на уроках української мови / В.В. Сидоренко // 
Нова педагогічна думка / матеріали Всеукр. конф. «Особистісно зорієнтований підхід до 
навчання української мови та літератури». – Рівне: РОІППО. – 2008. – № 4. – С. 201-205. 

31. Сидоренко В.В. Реалізація науково-методичної системи розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури в процесі експериментальної роботи / 
В.В. Сидоренко // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – Донецьк. – 2013. – № 3. – С.90-99. 

32. Сидоренко В.В. Рівні професійної компетентності вчителя початкових класів як 
передумова створення програми саморозвитку та вдосконалення навчального процесу / 
В.В. Сидоренко // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. / матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасний стан та тенденції розвитку початкової освіти в 
Україні», 21-22 травня 2009 року. – Вип. XLV. / за заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – 
Слов’янськ: СДПУ, 2009. – С. 106-110. 

33. Сидоренко В.В. Розподіл залікового кредиту на міжкурсовому етапі професійно-
особистісного зростання вчителя української мови та літератури за кредитно-модульною 
системою підвищення кваліфікації / В.В. Сидоренко // Наукова скарбниця освіти 
Донеччини. – Донецьк. – 2010. – № 1. – С. 96-102. 

34. Сидоренко В.В. Типологія поглядів на природу і зміст педагогічної майстерності 
вчителя української мови і літератури / В.В. Сидоренко // Наукова скарбниця освіти 
Донеччини. – Донецьк. – 2012. – № 4 (13). – С. 13-19. 

35. Сидоренко В.В. Феномен педагогічної майстерності вчителя в концептуальних 
вимірах творчої спадщини В.О. Сухомлинського / В.В. Сидоренко // Рідна школа. – 2012. – 
№ 7(991). – липень. – С. 39-43. 

36. Сидоренко В.В. Художньо-педагогічна творчість як визначальний компонент 
розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури / В.В. Сидоренко 
// Наукова скарбниця освіти Донеччини. – Донецьк. – 2012. – № 3. – С. 51-56. 

37. Сидоренко В.В. Циклічна модель професійно-особистісного зростання вчителя-
словесника за кредитно-модульною системою організації навчання / В.В. Сидоренко // 
Наукова скарбниця освіти Донеччини. – Донецьк. – 2009. – № 2. – С. 29-35. 

Статті у наукових, науково-методичних і навчальних виданнях 
38. Сидоренко В.В. Акмелингвистическое мастерство учителя-словесника в системе 

последипломного образования: коммуникативные атрибуты речи / В.В. Сидоренко // Вектор 
науки Тольяттинского гос. ун-та. Сер.: педагог., психолог. – 2013. – № 2(13). – С. 273-276. 

39. Сидоренко В. Науково-методична діяльність учителя української мови та 
літератури / В.В. Сидоренко // Школа. – 2012. – № 7(79) – липень. – С. 15-17. 

40. Сидоренко В. Науково-методичний сервіс для розвитку педагогічної майстерності 
вчителя-мовника / В.В. Сидоренко // Методист. – 2012. – № 11. – листопад. – С. 34-39. 

41. Сидоренко В.В. Типологія поглядів на поняття педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури: онтологічний аналіз / В.В. Сидоренко // Золоті сторінки 
освіти: електронний журнал. – 2013. – № 8(24). – Режим доступу: http://zolotistorinki.edu.tf. 

42. Sydorenko V.V. Examination copyright akmetehnolohichno complex of the development 
of pedagogical skills of a teacher of Ukrainian language and literature in the post-graduate education 



 

 

39

/ V.V. Sydorenko // Nauka i Studia : pedagogiczne nauki. – 2013. – № 33(101) – P. 88-93. 
43. Sydorenko V.V. Methodological vectors of innovative development of pedagogical skills 

of a teacher of Ukrainian language and literature in the post-graduate education / V.V. Sydorenko // 
Nauka i Studia : Sp. z o.o.: pedagogiczne nauki. – 2012. – № 19(64) – P. 21-27. 

44. Sydorenko V.V. Zasady naukowo-metodyczne rozwoju mistrzostwa pedagogicznego 
nauczyciela języka ukraińskiego i literatury w wykształceniu podyplomowym / V.V. Sydorenko // 
Nauka i Studia : Sp. z o.o.: pedagogiczne nauki. – 2013. – № 15(83) – P. 55-59. 

Опубліковані праці апробаційного характеру 
Матеріали конференцій, тези доповідей 

45. Сидоренко В.В. Акмеологічні інваріанти педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури в умовах післядипломної освіти / В.В. Сидоренко / materiály 
VIII mezinárodní vědecko-prakt. konf. «Přední vědecké novinky – 2012» (27 srpna – 05 září 
2012r.). – Díl 6. Pedagogika. Psychologie a sociologie. Politické vědy: Praha. Peblishing House 
«Education and Science» s.r.o. – S. 9-12. 

46. Сидоренко В.В. Акмеологічні фактори розвитку педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури в післядипломному просторі / В.В. Сидоренко // Всебічний та 
гармонійний розвиток особистості: актуальні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф. «Всебічний та гармонійний розвиток особистості: актуальні 
проблеми сучасності» у м. Горлівці, 27 квітня 2012 р. / під заг. ред. В.В. Суліцького. – 
Горлівка, 2012. – С. 171-174. 

47. Сидоренко В.В. Екзистенціальні вимоги до розвитку мовно-мовленнєвої 
майстерності вчителя української мови і літератури у творчій спадщині 
В.О. Сухомлинського / В.В. Сидоренко / Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: 
здоров’я через освіту // матеріали V Міжнародних та XV Всеукраїнських педагогічних 
читань, м. Донецьк, 12-13 жовтня 2012р. – У 4-х т. – Т. 3. – Донецьк: Витоки, 2012. – С.77-82. 

48. Сидоренко В.В. Експериментальне дослідження розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури в післядипломній освіті : об’єкти 
виміру, параметри і критерії їх оцінювання / В.В. Сидоренко // матеріали ІІ Всеукр. наук.-
практ. конф. «Сучасні технології підготовки спеціаліста вищої школи в сучасних умовах» у 
м. Горлівці, 2-4 листопада 2011 р. / під заг. ред. В.В. Суліцького. – Горлівка, 2013. – С. 6-12. 

49. Сидоренко В.В. Індивідуальні освітні траєкторії розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури в післядипломному просторі / 
В.В. Сидоренко / International Conference Strategy of Quality in Industry and Education 
VIII Міжнарод. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании» (8-15 червня 
2012 р., Варна, Болгарія) : матеріали. У 3-х томах. Т. ІІІ. Упорядники: Т.С. Хохлова та ін. – 
Дніпропетровськ-Варна, 2012. – С. 347-350. 

50. Сидоренко В.В. Комунікативна професіограма вчителя української мови і 
літератури в умовах післядипломної педагогічної освіти / В.В. Сидоренко / Науково-
теоретичний і прикладний аспекти сучасного викладання української мови та літератури в 
школі // матеріали обласного семінару-практикуму «Науково-теоретичний та прикладний 
аспекти сучасного викладання української мови і літератури в школі» у м. Донецьку, 18-
20 жовтня 2011 р. – Донецьк: Каштан, 2011. – С. 90-101. 

51. Сидоренко В. Кредитно-модульна система підвищення кваліфікації як 
інноваційний шлях для забезпечення якісної неперервної освіти вчителя української мови 
та літератури / В.В. Сидоренко / Інноваційні процеси у професійній підготовці педагогічних 



 

 

40

працівників та підвищення їх кваліфікації // матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у 
м. Донецьку, 16 квітня 2009 р. – Донецьк: Каштан, 2009. – С. 311-323. 

52. Сидоренко В.В. Майстер-клас як ефективна форма розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти / 
В.В. Сидоренко // мateriały VIII Międzynar. nauk.-prakt. кonf. «Nauka i inowacja – 2012» (07-15 
pażdziernika 2012 r.). – Vol. 10. Pedagogiczne nauki : Przemyśl: Nauka i studia, 2012. – S. 98-100. 

53. Сидоренко В.В. Мовленнєва техніка як культуротворчий компонент 
акмелінгвістичної майстерності вчителя української мови і літератури / В.В. Сидоренко / 
materiály IX mezinárodní vědecko-prakt. konf. «Aktuální vymoženosti vědy – 2013» (27 června – 
05 červenců 2013 r.). – Díl 10. Pedagogika. Tělovýchova a sport: Praha. Peblishing House 
«Education and Science» s.r.o. – S. 9-12. 

54. Сидоренко В.В. Науково-методичний супровід реалізації індивідуальних освітніх 
траєкторій вчителя-словесника в умовах неперервної освіти / В.В. Сидоренко // Дидаскал : 
часопис : матеріали Всеукр. наук. конф. «Тьюторство як фактор індивідуалізації 
педагогічного процесу в контексті кредитно-модульної системи навчання» у м. Полтаві, 9-
10 листопада 2010 р. / Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки 
ПНПУ ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 11. – С. 191-195. 

55. Сидоренко В.В. Науково-методичний супровід розвитку педагогічної майстерності 
вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти / В.В. Сидоренко / 
материали за VIII Междунар. научна практ. конф. «Научният потенциал на света – 2013». – 
Том 8. Педагогически науки: България, София. Бял ГРАД-БГ, 2013. – С. 81-84. 

56. Сидоренко В.В. Організація і методика проведення експериментального 
дослідження розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в 
системі післядипломної освіти / В.В. Сидоренко / мateriały ІХ Międzynarod. nauk.-prakt. konf. 
«Nauka i inowacja – 2013» (07-15 pażdziernika 2012 r.). – Vol. 10. Pedagogiczne nauki: 
Przemyśl, Polska: Nauka i studia, 2013. – S. 54-60. 

57. Сидоренко В.В. Організація неперервного професійного саморозвитку вчителя 
української мови та літератури в міжкурсовий формат курсової підготовки / В.В. Сидоренко 
/ Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи // матеріали Міжнарод. 
наук.-практ. конф. у м. Донецьку, 5-6 листопада 2008 р. – У 3-х томах. – Т. 2. – С. 241-247. 

58. Сидоренко В.В. Педагогічний артистизм учителя української мови і літератури як 
невід’ємна складова його педагогічної майстерності / В.В. Сидоренко / мaтериали за 8-а 
междунар. научна практ. конф. «Новини на научния прогрес» (17-25 август 2012 г.). – Т. 5. 
Педагогически науки. – България, София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2012. – С. 28-31. 

59. Сидоренко В.В. Розвиток акмелінгвістичної майстерності вчителя української мови 
і літератури в системі післядипломної освіти / В.В. Сидоренко // матеріали III Міжнар. 
наук.-практ. конф. «Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика», м. Суми, 
30-31 травня 2012 р.: у 2 ч. – Суми: НІКО, 2012. – Ч. 2. – С. 91-93. 

60. Сидоренко В.В. Системоутворювальні складові педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури: художньо-педагогічна творчість / В.В. Сидоренко / материали 
за VIII Междунар. научна практ. конф. «Научният потенциал на света – 2012» (17-
25 септември 2012 r.). – Том 8. Пед. науки: България, София. Бял ГРАД-БГ, 2012. – S. 81-84. 

61. Сидоренко В.В. Складові педагогічної майстерності вчителя української мови і 
літератури в умовах післядипломної освіти / В.В. Сидоренко / мateriały VIII mezinárodní 
vědecko-prakt. konf. «Zprávy vědecké ideje – 2012» (27 října – 05 listopadu 2012 r.). – Díl 14. 



 

 

41

Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2012. – S. 33-36. 
62. Сидоренко В.В. Сучасний учитель української мови і літератури як агент 

соціокультурних змін: інноваційні ролі і функції в післядипломному просторі / 
В.В. Сидоренко / мateriały VIII mezinár. vědecko-prakt. konf. «Dny vědy –2012» (27 březen-
05 dubna 2012 r.). – Díl 31. Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o., 
2012. – S. 33-36. 

63. Сидоренко В.В. Таксономія педагогічних цілей майстерної професійно-
педагогічної діяльності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної 
освіти / В.В. Сидоренко / мateriały VIII Międzynar. naukowi-prakt. konf. «Wschodnie 
partnerstwo – 2012» (07-15 września 2012 r.). – Vol. 7. Pedagogiczne nauki. Psychologia i 
socjologia: Przemyśl. Nauka i studia, 2012. – S. 16-20. 

64. Сидоренко В.В. Удосконалення мовленнєвої техніки вчителя української мови і 
літератури в умовах післядипломної педагогічної освіти / В.В. Сидоренко / мateriały 
VIII Mi ędzynar. nauk.-prakt. кonf. «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2012» 
(07-15 listopada 2012 r.). – Vol. 7. Pedagogiczne nauki: Przemyśl. Nauka i studia, 2012. – S. 56-59. 

65. Сидоренко В.В. Упровадження інноваційних освітніх підходів і технологій у 
систему роботи вчителя української мови і літератури / В.В. Сидоренко // Новітні технології 
підготовки фахівців вищої школи в сучасних умовах : зб. наук. пр. / матеріали Всеукр. наук.-
практ. конф. «Сучасні технології підготовки спеціаліста вищої школи в сучасних умовах» у 
м. Горлівці, 2-4 листопада 2011 р. / під заг. ред. В.В.Суліцького. – Горлівка, 2011. – С. 6-12. 

66. Сидоренко В.В. Учитель української мови і літератури як елітарний тип 
національно-мовної особистості / В.В. Сидоренко // матеріали обласного семінару-
практикуму «Мова – глибина тисячоліть» у м. Донецьку, 8 листопада 2012 р. – Донецьк: 
Каштан, 2013. – С. 90-101. 

67. Сидоренко В.В. Форми розвитку педагогічної майстерності вчителя української 
мови і літератури в контексті нової освітньої парадигми / В.В. Сидоренко // матеріали 
ІІІ Міжнар. освітнього Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі» м. Запоріжжя, 
26-29 квітня 2012 р: зб. наук. тез / наук. ред. В.В. Пашков та ін. – Т. 2. – Запоріжжя: Фінвей, 
2012. – С. 241-244. 

68. Сидоренко В.В. Художньо-естетична спрямованість розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти / 
В.В. Сидоренко / мateriały VIII Międzynar. nauk.-prakt. konf. «Aktualne problemy 
nowoczesnych nauk – 2012» (07-15 czerwca 2012 r.). – Vol. 18. Pedagogiczne nauki: Przemyśl. 
Nauka i studia, 2012. – S. 67-71. 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 
69. Сидоренко В.В. Організація неперервного розвитку педагогів за індивідуальними 

освітніми траєкторіями на всіх етапах міжатестаційного періоду // Координація наук.-метод. 
роботи закладів післядипломної пед. освіти в умовах єдиного інформаційно-освітнього 
середовища: тематична зб. пр. Всеукр. наук.-практ. семінару в рамках Всеукр. школи 
новаторства керівних, наук.-пед. і пед. прац. / за ред. Є.Р. Чернишової, М.А. Віднічук. – К: 
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2011. – С. 84-89. 

70. Сидоренко В. Формування праксеологічної продуктивності вчителя соціально-
гуманітарних дисциплін в умовах оновленої освітньої парадигми: від професійної 
компетентності до нової якості педагогічної дії / В.В. Сидоренко // Педагогічна скарбниця 
Донеччини: наук.-метод. журнал. – 2013. – № 1. – С. 46-49. 



 

 

42

АНОТАЦІЇ 
 

Сидоренко В.В. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти. 
– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України, Київ, 2013. 

У дисертації теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено багаторівневу 
циклічну науково-методичну систему розвитку педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури в системі післядипломної освіти в єдності цільового, 
аксіологічного, акметехнологічного, діяльнісно-упроваджувального, управлінського, 
моніторингово-результативного компонентів, що розроблена з урахуванням положень 
андрагогічного, акме-синергетичного, аксіологічного, праксеологічного, компетентнісно 
орієнтованого, особистісно-розвивального, інтегративного, герменевтичного підходів, а 
результатом її поетапного впровадження є готовність учителя-словесника до нової якості 
професійно-педагогічної дії, творчої реалізації професійних ролей і функцій, інноваційного 
внеску у розвиток професійної спільноти. Педагогічну майстерність розглянуто як 
соціально-педагогічний, науково-теоретичний, науково-методичний, акмеологічний 
феномен. 

Розроблено технологію науково-методичного супроводу розвитку педагогічної 
майстерності вчителя української мови і літератури на принципах системності, гнучкості, 
відкритості, неперервності, варіативності, індивідуалізації. Виявлено організаційно-
педагогічні і науково-методичні умови, суб’єктивні та об’єктивні акмеологічні фактори 
професійно-особистісного зростання вчителя української мови і літератури в умовах 
післядипломної освіти. Обґрунтовано критерії, показники і рівні розвитку педагогічної 
майстерності вчителя-словесника протягом міжатестаційного циклу. Виявлено 
перспективні форми, моделі, метатехнології розвитку педагогічної майстерності вчителя 
української мови і літератури в системі післядипломної освіти. За результатами 
дослідження розроблено і впроваджено у навчальний процес закладів післядипломної 
освіти акметехнологічний комплекс розвитку педагогічної майстерності вчителя-
словесника з орієнтацією на підвищення якості освіти, урахуванням суспільних вимог, 
потреб у навчанні протягом життя. 

Ключові слова: педагогічна майстерність, учитель української мови і літератури, 
система післядипломної педагогічної освіти, підвищення кваліфікації, розвиток 
педагогічної майстерності, словесник-майстер, нова якість професійно-педагогічної дії, 
індивідуальна освітня траєкторія. 

 
Сидоренко В.В. Теоретические и методические основы развития педагогического 

мастерства учителя украинского языка и литературы в системе последипломного 
образования. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 
специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Институт 
педагогического образования и образования взрослых НАПН Украины, Киев, 2013. 

В диссертации теоретически обоснована многоуровневая циклическая научно-
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методическая система развития педагогического мастерства учителя украинского языка и 
литературы в последипломном образовании в единстве целевого, аксиологического, 
акметехнологического, деятельностно-внедренческого, управленческого, мониторингово-
результативного компонентов, которая разработана с учетом положений андрагогического, 
акме-синергетического, аксиологического, праксеологического, компетентностно 
ориентированного, личностно-развивающего, интегративного, герменевтического и других 
подходов, а результатом ее поэтапного внедрения является готовность учителя-словесника, 
акмепрофессионала к новому качеству профессионально-педагогического действия, 
творческой реализации профессиональных ролей и функций, инновационному вкладу в 
развитие профессионального сообщества. 

Проанализирована типология взглядов на природу и содержание педагогического 
мастерства учителя украинского языка и литературы в истории общественной и 
философско-педагогической мысли. Педагогическое мастерство исследовано как 
социально-педагогический, научно-теоретический, научно-методический, акмеологический 
феномен. Выяснены сущность, содержание и структура педагогического мастерства как 
системы, взаимосвязанными подсистемами которой выступают педагогический 
профессионализм и художественно-педагогическое творчество. Концептуальным для 
исследования стал деятельностно-личностный подход, при котором педагогическое 
мастерство учителя украинского языка и литературы рассматривается в профессионально-
педагогической деятельности, обусловлено личностью педагога, его надындивидуальными 
потенциальными ресурсами, педагогическими специальными способностями, 
профессионально-личностными качествами, сформированным ценностно-смысловым 
пространством. 

Педагогическое мастерство учителя украинского языка и литературы рассматривается 
как интегративная система, которая обусловливает новое качество его профессионально-
педагогического действия, проявляется в приобретенном компетентностном опыте; 
личности учителя-словесника; в организации гармоничного коммуникативно-ситуативного 
пространства; заключается в субъект-субъектном профессионально-педагогическом 
взаимодействии с участниками учебно-воспитательного процесса; акмеологической 
направленности профессионального развития в течение всей жизни. Определено, что 
педагогическое мастерство учителя украинского языка и литературы составляют 
профессионально-педагогическая компетентность, акмелингвистическое мастерство, 
художественно-педагогическое творчество, технологическая культура, художественно-
эстетическая направленность профессионально-педагогической деятельности, 
педагогический артистизм, субъект-субъектная направленность профессионально-
педагогического общения. 

Выявлены и охарактеризованы перспективные формы, модели, метатехнологии 
развития педагогического мастерства учителя украинского языка и литературы в условиях 
последипломного образования. Разработана технология научно-методического 
сопровождения развития педагогического мастерства учителя-словесника на основе 
принципов системности, гибкости, открытости, непрерывности, вариативности, 
индивидуализации. Обоснованы организационно-педагогические и научно-методические 
условия, субъективные и объективные акмеологические факторы развития педагогического 
мастерства учителя-словесника в системе последипломного образования. В практике 
учреждений последипломного педагогического образования экспериментально проверена 



 

 

44

эффективность акметехнологического комплекса развития педагогического мастерства 
учителя украинского языка и литературы, в состав которого входят печатные учебно-
методические материалы и образовательные услуги, созданные в виртуальной учебной 
среде. 

Основные результаты исследования будут способствовать модернизации системы 
последипломного педагогического образования, подготовке конкурентоспособного на 
рынке образовательных услуг профессионала согласно социокультурным требованиям и 
трансформационным изменениям. 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, учитель украинского языка и 
литературы, система последипломного педагогического образования, повышение 
квалификации, развитие педагогического мастерства, словесник-мастер, новое качество 
профессионально-педагогического действия, индивидуальная образовательная траектория. 

 
Sydorenko V.V. Theoretical and methodological principles of the development of 

pedagogical skills of a teacher of Ukrainian language and literature in the system of in-
service teacher education. – Manuscript. 

The dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical on specialty 13.00.04 – theory and a 
methods professional еducation. – Institute of pedagogical education and pedagogic for adults of 
NAPS of Ukraine, Kyiv, 2013. 

The dissertation deals with the cyclic multi-methodological system of pedagogical skills of 
teachers of Ukrainian language and literature in the system of in-service teacher training, which is 
theoretically grounded, in the unity of purpose, axiological, acme process, activity-innovative, 
management, monitoring-effective components, which is developed with the provisions of 
andragogical, acme, synergistic, axiological, praxeological, competency-based, student-
developmental, integrative, hermeneutical approaches, etc., as a result of its phased implementation 
is the willingness of the teacher-philologist, to the new quality vocational and educational activities 
of professional creative roles and features and an innovative contribution to the development of 
professional community. The category of pedagogical skills is examined as a social-pedagogical, 
scientific, theoretical, methodological, acmeological phenomenon. 

The technology of scientific and methodological support for the development of pedagogical 
skills of a teacher of Ukrainian language and literature on the principles of consistency, flexibility, 
openness, continuity, variation, individualization is developed. The organizational, pedagogical and 
scientific-methodological terms, subjective and objective factors of acmeological professional and 
personal growth of a teacher of Ukrainian language and literature in the system of postgraduate 
teacher education are comprehensively studied. The criteria, indicators and levels of pedagogical 
skills of a teacher of language and literature between training courses are justified. The perspective 
forms and models, goal technologies of the development of pedagogical skills of a teacher of 
Ukrainian language and literature in the system of in-service teacher education are found. 
According to the survey the acmetechnological complex of the development of pedagogical skills 
of teachers of Ukrainian language and literature to focus on improving the quality of education, 
including public demands, the need for lifelong learning was developed and implemented in the 
educational process of in-service teacher training. 

Keywords: pedagogical skills, teacher of Ukrainian language and literature, system of in-
service teacher education, training, development of pedagogical skills, philologist-master, new 
quality of professional and educational activities, individual educational trajectory. 
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