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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізаційних та
інтеграційних процесів у сучасному світі визначаються інноваційні напрями
розвитку національної освіти, що передбачає зміни у професійних установках,
ціннісному світогляді вчителів, створення сприятливих умов для формування
вчителя нової формації, творчої особистості, професіонала-новатора.
Суспільство відчуває нагальну потребу в фахівцях, спроможних забезпечити
виконання соціально значущих завдань на високому професійному рівні,
конкурентоспроможних на ринку освітніх послуг, здатних до володіння
інноваційними технологіями навчання і виховання. У зв’язку з цим
актуалізується проблема неперервного розвитку вчителів, зокрема зарубіжної
літератури, від професіоналізму яких значною мірою залежить формування
гармонійно розвиненої особистості, спроможної до культурного саморозвитку
та самовизначення.
Переосмислення професійної місії вчителя зарубіжної літератури,
представника інтелектуальної еліти суспільства, носія культурно-історичного
досвіду, цінностей світової літератури, детермінує необхідність модернізації
теоретичних і методичних засад розвитку його професійної майстерності в
системі післядипломної освіти. Підготовка вчителя-філолога в цих умовах
передбачає перехід від масово-репродуктивних форм організації і методів
навчання до індивідуально-творчих з метою інтенсифікації розвитку
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури.
Актуальність зазначеної проблеми знайшла своє відображення в освітніх
законодавчих та нормативно-правових документах, зокрема: в Законах України
– «Про освіту» (2017), «Про загальну середню освіту» (1999), «Про вищу
освіту» (2014); Указі Президента України «Про національну стратегія розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року» (2013); Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020» (2015); постанові Кабінету Міністрів України «Про Державну
національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»)» (1993); наказі
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концептуальних засад
розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в Європейський освітній
простір» (2004); Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні (2002);
Концепції освіти дорослих в Україні (2016); галузевій Концепції розвитку
неперервної педагогічної освіти (2013); Концепції розвитку мовної освіти в
Україні (2011); Концепції літературної освіти (2013); Державному стандарті
базової і повної загальної середньої освіти (2011) тощо.
Проблемі професійного розвитку вчителя в умовах післядипломної освіти
присвячено широкий спектр наукових досліджень. Зокрема, філософські
аспекти неперервної педагогічної освіти представлено в роботах
В. Андрущенка, І. Зязюна, В. Кременя та ін.; функціонування післядипломної
педагогічної освіти як поліаспектного феномену в умовах неперервної освіти з
урахуванням світових тенденцій, інноваційних підходів і принципів освіти
дорослих висвітлено у працях Л. Даниленко, Г. Єльникової, О. Дубасенюк,
Н. Клокар, А. Кузьмінського, Л. Лук’янової, Н. Ничкало, О. Овчарук,
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В. Олійника, Т. Сорочан та ін.; особливості інтеграції вищої і післядипломної
освіти України в європейський освітній простір досліджено у працях
Н. Авшенюк, В. Журавського, М. Лещенко, О. Огієнко, Л. Пуховської та ін.
Теоретико-методологічні засади розвитку педагогічної і професійної
майстерності вчителя розкрито у працях Є. Барбіної, О. Вознюка, Н. Гузій,
А. Деркача,
В. Зазикіна,
Н. Кузьміної,
О. Лавріненка,
Л. Лимаренко,
А. Маркової, В. Мозгового, С. Пальчевського, О. Семеног, М. Солдатенка,
Л. Хомич та ін.
Розв’язанню питань щодо удосконалення змісту навчальної дисципліни
«Зарубіжна література» та розробленню концептуальних засад професійної
підготовки,
підвищення
кваліфікації
вчителів-філологів
присвячені
дослідження Н. Волошиної, О. Іванів, А. Лісовського, Ж. Костюк, В. Туряниці,
С. Сафарян, Ю. Султанова, Б. Шалагінова, В. Шуляра та ін.
Серед дисертаційних досліджень, присвячених проблемам, які є
близькими до досліджуваної, виділимо дисертації з проблем становлення
літературної освіти та різних аспектів професійного розвитку вчителів в
Україні
та
за
кордоном
(Л. Базиль,
Л. Решетняк,
О. Кузнецова,
Л. Мірошніченко, С. Синенко, Н. Чепурна, С. Яворська).
Водночас попри належне розроблення вченими різних аспектів проблеми
неперервного професійного розвитку вчителя не виявлено праць, в яких було б
цілісно розкрито теоретико-методичні засади розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти.
Аналіз наукових праць, вивчення сучасного стану підвищення
кваліфікації вчителів зарубіжної літератури у контексті розвитку їхньої
професійної майстерності уможливив виявлення низки суперечностей між:
– соціальним замовленням суспільства на вчителів зарубіжної
літератури
зі
сформованою
професійною
майстерністю,
конкуретноспроможних на ринку освітніх послуг, і застарілими змістом,
формами організації, технологіями їхньої підготовки в системі післядипломної
освіти;
–
зрослими вимогами закладів загальної середньо освіти до рівня
професіоналізму вчителів зарубіжної літератури і недостатньою розробленістю
теоретичних і методичних основ розвитку їхньої професійної майстерності;
–
сучасними вимогами до навчально-методичного забезпечення
процесу розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури і
недостатнім рівнем його розроблення в закладах післядипломної освіти.
Актуальність, наукова і практична значущість окресленої проблеми,
недостатня її теоретична й методична розробленість зумовили вибір теми
дисертації «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної
освіти».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження є частиною комплексної теми кафедри педагогіки,
менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради «Теоретико-
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методологічні основи вдосконалення психолого-педагогічної підготовки
педагогічних кадрів до навчальної діяльності в загальноосвітніх навчальних
закладах», що входить до загальноакадемічної теми «Теоретико-методологічні
основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового
забезпечення» (РK № 0104U010624).
Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Комунального
вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради (протокол № 1 від 12 жовтня 2012 року) і узгоджено
у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і
психології в Україні (протокол № 6 від 18.06.2013 р.).
Об’єкт дослідження – розвиток професійної майстерності учителя
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти.
Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади розвитку
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури.
Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних і
методичних засад та експериментальній перевірці моделі розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти.
Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено завдання.
1.
Розглянути бібліографічний контент різних галузей наукового
знання в контексті професійної майстерності вчителя.
2.
Здійснити аналіз базових понять дослідження.
3.
Схарактеризувати сутність і структуру професійної майстерності
вчителя зарубіжної літератури.
4.
Обґрунтувати авторську концепцію розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти.
5.
Створити комплекс навчальних технологій з розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти
та розробити методику їх використання.
6.
Розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально
перевірити модель розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної
літератури в системі післядипломної освіти.
7.
Підготувати навчально-методичне забезпечення з розвитку
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти.
Концепція дослідження. Основу концепції дослідження становлять
провідні положення філософії, соціології, культурології, педевтології,
психології, педагогіки щодо розвитку особистості та удосконалення
професіоналізму вчителя, випереджального підходу до розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти з
урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду, особливості і перспективи
розвитку післядипломної освіти в Україні.
Провідна ідея концепції базується на уявленні про феномен розвитку
професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури як спеціально
організованого в системі післядипломній освіті неперервного, багаторівневого,
диференційованого процесу, в умовах якого здійснюється підготовка вчителя-
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професіонала. Дослідження ґрунтується на розумінні розвиненості професійної
майстерності як орієнтиру професійно-особистісного зростання сучасного
фахівця, що забезпечує його фаховий розвиток, набуття практичного досвіду,
навичок, здатності до самовдосконалення.
Аналіз наукових праць, присвячених розвитку професійної майстерності
вчителів в системі післядипломної освіти, дав змогу обґрунтувати три
концепти, на яких ґрунтується провідна ідея дослідження.
Методологічний концепт базується на обґрунтуванні концептуальних
засад розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в
системі післядипломної освіти, розкриває взаємозв’язок, взаємозумовленість
загальнонаукових та конкретно-наукових підходів до вивчення і вирішення
досліджуваної проблеми.
Андрагогічний підхід передбачає врахування особистісних потреб у
свідомій практикорієнтованій діяльності з опорою на професійний та життєвий
досвід.
Компетентнісний підхід забезпечує розвиток професійної компетентності
вчителів зарубіжної літератури, здатність реалізувати освітньо-фаховий
потенціл з метою здійснення інноваційної професійної діяльності.
Міждисциплінарний підхід сприяє створенню умов для реалізації зв’язків
між фаховими дисциплінами з метою синтезу, цілісного та комплексного
застосування знань вчителями зарубіжної літератури на практиці.
Системний підхід уможливлює розглядати розвиток професійної
майстерності вчителя зарубіжної літератури як цілісну систему
взаємопов’язаних компонентів, досліджувати не тільки сам об’єкт, але й його
зв’язки й відношення.
Теоретичний концепт пов'язаний з обґрунтуванням поняттєвотермінологічного апарату, вивченням основних дефініцій дослідження
(«майстер», «майстерність», «педагогічна майстерність», «професіоналізм»,
«професіонал», «професійна майстерність», «професійна майстерність вчителя
зарубіжної літератури»); визначенням категоріального статусу професійної
майстерності, її характерологічних ознак; розробленням моделі розвитку
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти.
Методичний концепт передбачає визначення пріоритетним серед завдань
підвищення кваліфікації вчителів зарубіжної літератури розвиток професійної
майстерності і розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення
цього процесу; впровадження в освітній процес закладів післядипломної освіти
моделі розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури та
експериментальну перевірку її ефективності.
Загальна гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що
розроблення теоретичних і методичних засад розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти
сприятиме підготовці вчителів-філологів з високим рівнем професіоналізму,
здатних до нової якості педагогічної дії, ефективного вирішення завдань
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освітньої галузі «Мови і літератури», здатності до професійного зростання,
самовдосконалення і саморозвитку впродовж життя.
Положення загальної гіпотези конкретизована в часткових гіпотезах,
відповідно до яких ефективність розвитку професійної майстерності вчителів
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти суттєво зростатиме за
умов:
–
розгляду розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної
літератури в системі післядипломної освіти як цілісного, динамічного явища,
що складається із сукупності взаємозалежних структурно-змістових
компонентів: мотивація до професійного розвитку; психолого-педагогічна
спрямованість; розвинені педагогічні здібності; креативність; інноваційна
спрямованість тощо; визначається через систему критеріїв (мотиваційний,
когнітивний, конативний); проявляється на певному рівні розвитку
(репродуктивний, реконструктивний, творчий);
–
забезпечення досконалого рівня підвищення кваліфікації вчителів
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти шляхом врахування
вітчизняного та зарубіжного досвіду, створення авторської концепції з
формування розвиненої особистості вчителів зарубіжної літератури;
–
акмеологічного спрямування освітнього процесу з урахуванням
закономірностей розвитку і саморозвитку вчителя зарубіжної літератури для
усвідомлення ними об’єктивних (вплив зовнішніх вимог суспільства до
вчительської професії, розвиток науки, культури) і суб’єктивних (власних
інтересів, особистісних потреб, професійно-орієнтованих запитів з позицій
рефлексії, закономірностей самовдосконалення) чинників;
–
удосконалення процесу шляхом впровадження навчальнометодичного забезпечення з розвитку професійної майстерності вчителів
зарубіжної літератури, що забезпечує формування професійно значущих
якостей
вчителів-філологів,
сприяє
їхньому
саморозкриттю
та
взаємозбагаченню в умовах освітнього процесу закладів післядипломної освіти.
Методологічну основу дослідження становлять положення теорії
наукового пізнання; основоположні ідеї філософії і психології освіти,
аксіології, акмеології; соціально-філософські теорії розвитку суспільства;
положення про зростаючу роль освіти у світі та провідні тенденцій її розвитку;
концептуальні
положення
андрагогічного,
компетентнісного,
міждисциплінарного та системного підходів; принципи: науковості;
об’єктивності; міцності знань; свідомості і активності навчання; мотивації до
удосконалення; самостійності; зв’язку з практикою; опори на педагогічний
досвід учителя; поступового концентричного розширення знань, уявлень про
літературу; розгляду літературних творів крізь призму певної національної
культури; проекції на рідну літературу та культуру; перспективності й життєвої
значущості; уявлення про особистість як суб’єкта власного життєвого і
професійного розвитку та саморозвитку.
Теоретичну основу дослідження становлять: наукові праці українських
та зарубіжних учених з проблем: сучасної філософії освіти (В. Андрущенко,
В. Вакуленко, Л. Губерський, В. Кремень, В. Лук’янець, В. Огнев’юк та ін.);
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ціннісного підходу до розвитку особистості (Г. Балл, М. Бахтін, В. Сластьонін,
В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.); неперервної професійної освіти
(М. Гальченко, О. Дубасенюк, Л. Лук’янова, В. Луговий, Н. Ничкало,
О. Якубенко та ін.); теоретико-методичних засад підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів в системі післядипломної освіти (А. Зубко, О. Котенко,
А. Кузьмінський,
О. Нікулочкіна,
В. Олійник,
Л. Пилипюк-Нагорний,
Н. Протасова та ін.); розроблення змісту навчання (С. Гончаренко, М. Скаткін
та ін.); формування здатності освітян до інноваційної професійної діяльності
(Л. Буркова, В. Волканова, П. Воловик, Л. Каптенко, В. Маслов, О. Пометун);
становлення педагогічної майстерності вчителя (Ю. Азаров, І. Андріаді,
Є. Барбіна, Ф. Бугайко, Л. Гребенніков, І. Зязюн, О. Лавріненко, Л. Лимаренко,
В. Мозговий, Б. Нурмухамбетова та ін.); розвитку професіоналізму
педагогічних кадрів (Г. Балахнічева, В. Бондар, В. Бухвалов, І. Васильєв,
С. Гаркуша, В. Гриньова, Т. Горохівська, Н. Гузій, А. Деркач, Е. Зеєр,
Л. Заремба, В. Ковальчук, І. Кузьменчук, Н. Кузьміна); психологічних основ
навчання і виховання (І. Бабаєва, І. Бех, А. Бєлкін, А. Варламова, О. Гуменюк,
Е. Стоунс); теоретичних і методичних засад літературної освіти (Л. Базиль,
О. Богданова, О. Бойко, Л. Бутенко, Н. Волошина, В. Зінченко, О. Іванів,
А. Іващенко, О. Ісаєва, Ж. Костюк, О. Куцевол, Н. Євілевич А. Лісовський,
Л. Мірошниченко, С. Сафарян, О. Семеног, Ю. Султанов, В. Туряниця,
Б. Шалагінов та ін.); зарубіжного досвіду становлення й розвитку вищої та
післядипломної педагогічної освіти (О. Бевз, Л. Гранюк, Л. Грибанькова,
Т. Десятов, Ю. Кіщенко, Н. Когут, Н. Колесниченко, Н. Котельнікова,
К. Корсак, О. Кузнецова, Н. Махиня, Н. Мукан, О. Огієнко, О. Проценко,
Л. Пуховська, С. Синенко, О. Тавгень, А. Чичук та ін.).
Для досягнення мети, вирішення поставлених завдань і перевірки
гіпотези дослідження використано комплекс взаємодоповнювальних методів
дослідження, а саме: теоретичні: аналіз і синтез – з метою виявлення сутності
досліджуваного феномену, виокремлення факторів, які впливають на розвиток
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в умовах
післядипломної освіти; системно-історичний метод – для систематизації
наукових поглядів на сутність професійної майстерності вчителя в історії
педагогічної думки; метод термінологічного аналізу – для обґрунтування
поняттєво-категоріального апарату дослідження; моделювання – з метою
розроблення й обґрунтування моделі професійного розвитку вчителів
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; узагальнення – для
систематизації і формулювання висновків, визначення напрямів подальших
досліджень; емпіричні (спостереження, бесіди, опитування анкетування,
тестування, методики психолого-педагогічної діагностики) – для вимірювання
наявного рівня розвиненості професійної майстерності вчителів зарубіжної
літератури на різних етапах експерименту; педагогічний експеримент
(констатувальний, формувальний) – для здійснення педагогічної діагностики та
оцінювання ефективності моделі розвитку професійної майстерності вчителів
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; методи математичної
статистики – для оброблення та узагальнення результатів дослідно-
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експериментальної роботи, встановлення залежності кількісних і якісних
показників у контрольних та експериментальних групах від упровадження
експериментального чинника, визначення їх вірогідності й достовірності.
Організація дослідження. Дослідження проводилося упродовж 2012–
2018 рр. й охоплювало три етапи.
На першому, аналітичному, етапі (2012–2013 рр.) вивчено стан
розробленості проблеми в теорії та на практиці, здійснено аналіз філософської,
психолого-педагогічної, лінгвістичної, навчально-методичної літератури з
проблеми дослідження, нормативних документів у галузі освіти, обґрунтовано
напрями наукового пошуку, його об’єкт, предмет, завдання, сформульовано
гіпотезу, відібрано комплекс методів дослідження, розроблено програму
дослідно-експериментальної роботи.
На другому, констатувальному, етапі (2014–2016 рр.) проведено
констатувальний експеримент, з урахуванням визначених критеріїв і
відповідних рівнів розвиненості професійної майстерності вчителів зарубіжної
літератури, що дозволило з’ясувати сучасний стан означеного розвитку в
системі післядипломної освіти; розроблено й обґрунтовано модель означеного
процесу; розроблено дидактичний інструментарій з метою забезпечення
розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти.
На третьому, формувальному, етапі (2017–2018 рр.) проведено
формувальний експеримент, здійснено перевірку моделі розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти;
систематизовано результати дослідження; сформульовано загальні висновки
щодо ефективності розвитку професійної майстерності вчителів-філологів,
завершено оформлення рукопису дисертації.
Експериментальна база дослідження. Дослідницько-експериментальна
робота здійснювалася на базі Комунального вищого навчального закладу
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради,
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної
педагогічної
освіти»,
Комунального
вищого
навчального
закладу
«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»,
Херсонського державного університету, Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. На різних етапах
до експерименту було залучено 380 слухачів курсів підвищення кваліфікації й
студентів-філологів закладів вищої освіти.
Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів
полягають в тому, що:
–
вперше: здійснено цілісне дослідження проблеми розвитку
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти; висвітлено ґенезу розвитку післядипломної педагогічної
освіти України та здійснено ретроспективний аналіз методики викладання
шкільного курсу навчальної дисципліни «Зарубіжна література»; теоретично

8
обґрунтовано концептуальні засади розвитку професійної майстерності
вчителів зарубіжної літератури як основи їх удосконалення в системі
післядипломної освіти; здійснено аналіз базових понять дослідження та
визначено поняття «професійна майстерність вчителя зарубіжної літератури»;
розроблено структуру професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури
та схарактеризовано її компоненти (аксіологічний, гносеологічний,
праксеологічний); розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально
перевірено модель розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної
літератури в системі післядипломної освіти, яка містить цільовий,
методологічний, сутнісно-операційний та результативний блоки; визначено
критерії, показники та рівні розвиненості професійної майстерності вчителів
зарубіжної літератури; обґрунтовано авторську концепцію розвитку
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти; підготовлено навчально-методичне забезпечення з
розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти, що містить, зокрема, комплекс навчальних технологій
та методику їх реалізації;
–
уточнено зміст понять «майстер», «майстерність», «педагогічна
майстерність», «професіонал», «професіоналізм», «професійна майстерність
учителя»;
–
узагальнено ідеї вітчизняних і зарубіжних науковців щодо розвитку
професійної майстерності педагогічних кадрів;
–
подальшого розвитку набули положення щодо методологічних,
теоретичних і методичних основ розвитку професійної майстерності вчителя
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; впровадження в
освітній процес інноваційних технологій та методів, неперервного розвитку
професійної майстерності, розуміння професійного розвитку вчителя-філолога
як неперервного, цілеспрямованого, поетапного процесу в умовах формальної,
неформальної й інформальної освіти.
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні та
впровадженні в освітній процес закладів післядипломної педагогічної освіти
навчально-методичного забезпечення, що охоплює: навчально-методичний
посібник «Викладання зарубіжної літератури в школі»; програму спецкурсу
«Методика розвитку професійної майстерності учителя зарубіжної літератури в
системі післядипломної освіти»; методичні рекомендації «Особливості
викладання зарубіжної літератури в сучасній школі», «Види аналізу
літературних творів»; комплекс навчальних технологій з розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти.
Основні положення і одержані результати дисертаційного дослідження,
матеріали навчально-методичного комплексу можуть бути використані в
процесі реформування вітчизняної системи післядипломної педагогічної освіти,
при розробленні навчальних планів, програм з розвитку професійної
майстерності, кваліфікаційних вимог до професійної діяльності педагогічних
працівників з організації самостійної роботи, а також стати основою для
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проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі теорії і
методики професійної освіти.
Результати дослідження впроваджено в освітній процес Комунального
вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради (акт про впровадження №01-23/874 від
13.06.2017 р.),
Комунального
закладу «Сумський
обласний
інститут
післядипломної педагогічної освіти» (акт про впровадження № 491 від
19.06.2017 р.),
Миколаївського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної освіти (акт про впровадження № 834/17-10 від 15.06.2017 р.),
Комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти» (акт про впровадження № 562 від
14.06.2017 р.), Херсонського державного університету (акт про впровадження
№ 762/03-51 від 14.06.2017 р.), Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка (акт про впровадження № 705-33/03
від 12.06.2017 р.), Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (акт про
впровадження № 333 від 14.06.2017 р.).
Особистий внесок здобувача. У колективній монографії [3] здобувачем
написано розділ «Розвиток професійної майстерності вчителя в системі
післядипломної освіти», у колективній монографії [4] – розділ «Голограмні
вектори розвитку професійної майстерності вчителя літератури у педагогічній
спадщині В. О. Сухомлинського», у колективній монографії [5] – розділ
«Педагогіка, андрагогіка, х’ютагогіка як акмеологічні щаблі професіоналізму
освітян», у колективній монографії [6] – розділ «Освітні та фахові проблеми
викладання навчальної дисципліни «Зарубіжна література», у колективній
монографії [7] – розділ «Розвиток професійної майстерності вчителя в Європі».
Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні,
методичні результати і концептуальні положення дослідження оприлюднення
на науково-практичних масових заходах різного рівня, зокрема: міжнародних
конференціях – «Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних
працівників та керівників закладів освіти» (Біла Церква, 2012); «Содержание и
технологии внеучебной работы» (Биробиджан, 2012); «Управління в освіті»
(Львів, 2013); «Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія,
практика» (Херсон, 2013); «Образование через всю жизнь: непрерывное
образование в интересах устойчивого развития» (Минск, 2013);
«Международный научно-образовательный форум Хэйлунцзян – Приамурье»
(Биробиджан, 2013 г.); «Педагогические основы становления субъектности в
образовательном пространстве: проблема, поиск, решение» (Биробиджан,
2013); «Управління післядипломною освітою» (Херсон, 2013); «Василь
Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (Миколаїв, 2014, 2015);
«Педагогические основы становления субъектности в образовательном
пространстве: проблема, поиск, решение» (г. Биробиджан, 2014); «Психологопедагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика» (Херсон, 2014);
«Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (Київ, 2016); «Сучасні
тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті»
(Ченхостова – Угород – Дрогобич, 2016); «Фундаментальные и прикладные
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исследования: современные научно-практические решения и подходы (Баку –
Ужгород – Дрогобыч, 2017); «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у
вимірах сучасності і майбутнього» (Київ, 2017); всеукраїнських конференціях –
«Виховання громадянина-патріота в педагогіці В. О Сухомлинського та
сучасній освітній практиці» (Кіровоград-Павлиш, 2012); «Психологопедагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика» (Херсон, 2012);
«Методологічні та методичні проблеми формування історичної пам’яті
учнівської молоді» (Херсон, 2012); «Виховання особистості: національнопатріотичний вимір» (Херсон, 2015); «Теоретико-методологічні основи
розвитку освіти і управління навчальними закладами» (Херсон, 2015);
«Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними
закладами» (Херсон,
2016);
«Інноваційні підходи
до
створення
здоров’язбережувального освітнього середовища: досвід, реалії, перспективи»
(Херсон, 2017); «Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах
освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри»
(Херсон, 2018); регіональних конференціях – «Морально-етичне виховання
дітей та молоді у контексті сучасних глобалізаційних процесів» (Херсон, 2012);
«Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та
сучасність» (Херсон, 2013); «Формування у дітей і молоді ціннісного ставлення
до держави і суспільства: історія, реалії та перспективи» (Херсон, 2013);
«Педагогіка К.Д. Ушинського: історія та сьогодення» (Херсон, 2014);
«Виховання щасливої особистості у вимірі соціокультурних викликів» (Херсон,
2014); «70-річний шлях Херсонської області – досягнення та перспективи
розвитку» (Херсон, 2014); педагогічних читаннях «Ян Амос Коменський –
великий педагог минулого (до 420-річчя від дня народження)» (Херсон, 2012);
науково-практичному
семінарі
«Ідеї
духовно-морального
виховання
особистості в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського» (Миколаїв, 2014 р.);
круглому стілі «Ян Амос Коменський – ноосферний світоч нової педагогіки
пансофії (всезагальної мудрості)» (Херсон, 2017).
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
«Полікультурне виховання учнів середніх (5-8) класів у родинно-шкільному
просторі» захищено у 2011 р., її матеріали в тексті докторської дисертації не
використовувалися.
Публікації. Основні положення дослідження відображено у 77
публікаціях (72 – одноосібних), з поміж них: 7 монографій (2 – одноосібні); 1
навчально-методичний посібник; 2 методичні рекомендації; 25 статей у
наукових фахових виданнях України (у тому числі 1 стаття – у виданні України,
що входить до міжнародної наукометричної бази); 6 статей у зарубіжних
періодичних наукових виданнях; 1 збірник цитат; 35 публікацій у збірниках
наукових праць та матеріалів науково-практичних конференцій.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотацій
українською і англійською мовами, вступу, п’яти розділів, висновків до
кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел
(757 найменувань, із них 169 – іноземними мовами) і 11 додатків. Загальний
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обсяг тексту дисертації становить 675 сторінок. Основний текст – 406 сторінок.
Робота містить 34 таблиці, 29 схем та 4 рисунки.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність наукового пошуку,
визначено його об’єкт, предмет, мету й завдання, викладено концепцію й
гіпотезу, описано методи й етапи науково-дослідницької роботи, представлено
методологічну й теоретичну основу, висвітлено наукову новизну, теоретичне і
практичне значення, подано відомості про апробацію та впровадження
результатів дослідження, особистий внесок здобувача, подано структуру і обсяг
дисертації.
У першому розділі – «Теоретичні засади розвитку професійної
майстерності вчителя зарубіжної літератури у післядипломній освіті» – на
основі вивченні філософських, соціологічних, педагогічних, психологічних,
культурологічних джерел здійснено теоретичний аналіз поняття «професійна
майстерність вчителя»; висвітлено ґенезу розвитку післядипломної педагогічної
освіти в Україні та здійснено ретроспективний аналіз методики викладання
шкільного курсу навчальної дисципліни «Зарубіжна література».
Міждисциплінарний аналіз дослідження проблеми засвідчив, що
професійна майстерність вчителя розглядається з позицій: філософських теорій
(В. Андрущенко, М. Булатов, Л. Губерський, Р. Декард, І. Зязюн, В. Кремень,
В. Лук’янець, А. Субетто та ін.); соціологічних концепцій (І. Андріаді,
В. Волканова, Л. Пилипюк-Нагорний, С. Фролов та ін.); педовтологічних
досліджень (Н. Ничкало, Т. Левовицький (Т. Lewowicki), Х. Квятковська
(Н. Kwiatkowskа) та ін.; психологічних основ педагогічної дії (Е. Зизік,
Д. Ельконін, Е. Еріксон, М. Парляк, К. Платонов, Ю. Каверін, Л. Колушова,
В. Семеченко та ін.); культурологічних положень (М. Бахтін, О. Сивик,
С. Якушев, А. Фурман та ін.). З’ясовано, що професійна майстерність вчителів
розглядається як інтегративний феномен, що передбачає прояв досконалості в
професійній діяльності з урахуванням діалектичної єдності неперервного
розвитку, саморозвитку, самовдосконалення та характеризується здатністю до
формування розвиненої особистості, яка орієнтується в суперечливому
соціокультурному просторі на підґрунті засвоєння цінностей світової і
національної культур.
Аналіз архівних джерел та наукових праць дав змогу встановити, що
організаційні та змістові основи системи післядипломної освіти в Україні було
закладено у першій половині ХХ століття. Цей період характеризується
створенням єдиної державної централізованої системи підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів (рішення Третього Всеросійського з’їзду працівників
освіти (1921)). Підвищення кваліфікації вчителів здійснювалася на «літніх» та
заочних курсах різної тривалості, курсах вчителів середньої школи просування,
гуртках заочного навчання, шляхом стажування на базі дослідно-показових

12
закладів, самостійної роботи вчителів у міжкурсовий період за рекомендаціями
інститутів підвищення кваліфікації тощо.
Виявлено, що процес формування функціональних і структурних
компонентів системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів завершився
до середини 50-х років ХХ століття затвердженням її провідної форм – очнозаочне навчання в поєднанні з цілеспрямованою самоосвітою, урізноманітнення
форм методичної роботи на базі районних педагогічних кабінетів.
Доведено, що суспільної значущості й характерних ознак (визначення
науково-методичних засад розвитку системи підвищення кваліфікації педагогів,
розроблення концепції діяльності інститутів удосконалення вчителів як
науково-методичних центрів, визначення їх організаційно-методичних,
науково-методичних та навчально-методичних функцій, пошук інноваційної
моделі післядипломної педагогічної освіти тощо) післядипломна освіта почала
набувати у 90-х роках ХХ століття.
Сучасний період характеризується комплексною модернізацією системи
післядипломної педагогічної освіти в Україні.
На основі аналізу наукової літератури з теми дослідження з’ясовано, що
в історії формування методичної думки щодо викладання шкільного курсу
навчальної дисципліни «Зарубіжна література» визначено чотири етапи:
1991–1995 рр. – становлення й утвердження зарубіжної літератури як
шкільної навчальної дисципліни;
1995–1998 рр. – розроблення стандартів, програм, визначення мети,
завдань курсу й підходів до його викладання;
1998–2000 рр. – теоретичне осмислення методичної концепції викладання
зарубіжної літератури;
з 2000 р. – обґрунтування методологічних засади змістового наповнення і
викладання зарубіжної літератури (за Ю. Султановим).
У ході теоретичного аналізу та освітньої практики вставлено, що зміна
назв навчальної дисципліни (з 1992 р. – «Література народів світу»; з 1993 р. –
«Світова література»; з 1995 р. – «Зарубіжна література»; з 2010 р. – «Світова
література»; з 2015 р. – «Зарубіжна література») зумовлювалася ступенем
актуалізації в програмному матеріалі національного елемента як
концептуальної складової.
Досліджено, що основою шкільного курсу навчальної дисципліни
«Зарубіжна література» є два різних принципи побудови її змісту: принцип
локальності культур – звуження вибору програмних творів; принцип
глобальності культур – розширене вивчення літератур європейських чи
літератур, наближених до європейської культури.
Методика викладання навчальної дисципліни «Зарубіжна література»
передбачає врахування конструктивного досвіду філологів щодо формування
складників професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури,
удосконалення уявлень учителів про літературний розвиток учнів шляхом
застосування сучасних технологій, методів і прийомів, розвиток творчих
здібностей вчителя з урахуванням особливостей цієї навчальної дисципліни.
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У другому розділі – «Методологічні засади розвитку професійної
майстерності вчителя зарубіжної літератури» – розглянуто положення
філософії освіти як основи розвитку професійної майстерності вчителя
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; визначено
методологічні підходи (андрагогічний, компетентнісний, міждисциплінарний,
системний), що сприятимуть оптимізації розвитку професійної майстерності
вчителя у післядипломній освіти; здійснено аналіз дефініцій щодо сутності та
специфіки професіоналізму вчителя.
Розгляд питання розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної
літератури в системі післядипломної освіти з позицій філософії освіти довів, що
її положення відтворюються в особливому способі духовно-практичного
освоєння дійсності, згідно з яким формуються теоретичні основи наукового
світогляду філолога, цілісний погляд на світ і місце людини в ньому,
позитивно-конструктивне ставлення вчителя до світу, що в підсумку сприяють
узагальненню ним особистих цінностей і виробленню комплексу професійно
важливих якостей, що концентруються навколо мети і сенсу як його
педагогічної діяльності, так і життя у соціумі.
У розділі визначено та обґрунтовано методологічні підходи до розвитку
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти: андрагогічний (передбачає врахування у процесі
розвитку професійної майстерності вчителя особливостей, особистісних
якостей, професійного та життєвого досвіду); компетентнісний (забезпечує
розвиток професійної компетентності вчителів зарубіжної літератури з
урахуванням специфіки їхньої діяльності); міждисциплінарний (сприяє
створенню умов для реалізації зв’язків між фаховими дисциплінами з метою
синтезу, цілісного та комплексного застосування засвоєних знань на практиці);
системний (розкриває розвиток професійної майстерності як цілісну систему
взаємопов’язаних компонентів).
У розділі здійснено аналіз базових понять дослідження («майстер»,
«майстерність», «педагогічна майстерність», «професіоналізм», «професіонал»,
«професійна майстерність»). З’ясовано, що поняття «майстер» у науковому
обігу (18 джерел) тлумачиться вченими у таких аспектах: праксеологічний
напрям (11,2 %); педагогічний артистизм, техніка, почуттєва сфера (5,6 %);
творчий підхід до діяльності/творча особистість/творчий професіонал (28 %);
синтез гносеологічного і праксеологічного напрямів (11,2 %); сукупність
аксіологічного, гносеологічного і праксеологічного напрямів (33,6 %); оцінний
напрям (11,2 %).
У 13 проаналізованих наукових праць поняття «майстерність»
розглядається як: синтез знань, освіченості, умінь, досконалості (23,1 %);
категорія психології діяльності (23,1 %); якість/рівень педагогічної діяльності
(38,5 %); активність (7,7 %); філософія праці (7,7 %).
Поняття «педагогічна майстерність» у 53 джерелах трактується в
контексті шкали пріоритетів професійної діяльності педагога, а саме: комплекс
властивостей/сукупність якостей, ознак і цінностей (21,6 %); умілість/вміння
(7,2 %); технологія (1,8 %); діяльність/рівень діяльності (19,8 %); соціальний
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контекст (1,8 %); формування у вихованців сталого інтересу до читання (1,8 %);
оволодіння педагогічним досвідом, ступінь досконалості, рівень розвитку
(1,8 %); вища творча активність (1,8 %); результат змін, вдосконалення,
самопізнання (3,6 %); синтез (12,6 %); педагогічний конструкт (3,6 %); стан
педагога (3,6 %); культура (3,6 %); мистецтво (3,6 %); професійна свобода
(1,8 %); творчість (1,8 %); ідеал (1,8 %); вершина (1,8 %); критерій
професіоналізму (1,8 %).
Студіювання вітчизняних та зарубіжних наукових праць (39 джерел) дало
змогу з’ясувати, що сутність поняття «професіоналізм» з позиції українських
вчених трактується як: соціально-педагогічне явище, психолого-педагогічний
феномен, продуктивна практична й психічна активність (5,2 %); стандарти,
норми (2,6 %); сукупність змін (2,6 %); характеристика (5,2 %); стан (2,6 %);
система (2,6 %); процес (7,8 %); якість (2,6 %); комплексне поняття (28,6 %);
творчість (2,6 %); поетапне удосконалення (13 %); здатність зайняти
дослідницьку позицію (2,6 %) (національна наукова школа); з позиції польських
науковців – як створення власних наукових концепцій (5,2 %); соціологія праці
(2,6 %); майстерність, практика (2,6 %); компетентність, досвід (2,6 %);
підготовка, компетентність, досвід, навички, професійна динаміка (2,6 %);
автономія, компетенція, довіра (2,6 %); підготовка, знання, пробудження
особистості, збагачення культурних ресурсів, активність духовного життя
(2,6 %); ступеневе зростання професіонала (2,6 %).
Зміст поняття «професіонал» (16 джерел) розуміється в українській
науковій думці як: людина, що готує члена суспільства (6,2 %); фахівець,
здатний генерувати і втілювати в життя нові ідеї, розуміє складність
інтегративного феномена (6,2 %); суб’єкт професійної діяльності (12,4 %);
людина, що володіє комплексом із взаємодоповнюючих аспектів акме-напряму
(18,6 %). Натомість польські вчені вважають, що професіонал – це людина, яка
добре знає свою професію (12,4 %); людина, що добре виконує свою роботу
(12,4 %); володіє знаннями, осмислено практикує, дотримується етичного коду,
має конструктивну систему особистих рис (31 %). У польських наукових і
довідкових джерелах, на відміну від українських, визначення «професіоналізм»
і «професіонал» здебільшого пов’язується із професійною підготовкою
(навчанням і досвідом) та зі способом виконання фахівцем своїх функцій.
У 26 проаналізованих наукових працях поняття «професійна майстерність
учителя» розглядається як: соціально-психологічне утворення (7,6 %); здібності
до педагогічної діяльності (3,8 %); сукупність якостей (15,2 %); уміння (3,8 %);
діяльність (7,6 %); результат взаємозв’язку теорії і практики (3,8 %); розвиток
(3,8 %); інтегроване викладання як основа розвитку (3,8 %); зв’язок
компетентності й творчості (3,8 %); цілість духовності, культури, досвіду,
особистісних якостей (3,8 %); педагогічний конструкт (15,2 %); структура
(7,6 %); складова професійної культури (3,8 %); синтез (3,8 %); самореалізація і
психологічні новоутворення (3,8 %); рефлексивна основа професійної
діяльності (7,6 %).
Здійснений аналіз базових понять дослідження уможливив сформулювати
поняття «професійна майстерність вчителя зарубіжної літератури» як
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сукупність особистісних якостей, які мають практикоорієнтований характер
(філософські, методологічні, літературознавчі, культурологічні аспекти);
відтворюються
у
концептуальному
мисленні
та
результативній
внутрішньомотивованій науковій, фаховій і самоосвітній діяльності,
спрямованій на розвиток творчого потенціалу особистості; потребують
постійного вдосконалення, самовдосконалення.
У третьому розділі – «Зарубіжний досвід розвитку професійної
майстерності вчителя» – розглянуто і систематизовано законодавчі акти щодо
формування освітнього європейського простору; визначено загальні тенденції
підготовки вчителів у зарубіжних країнах; виокремлено їх національні
особливості з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, зокрема вчителів
гуманітарного профілю.
На основі вивчення нормативно-правових та законодавчих документів з
розвитку європейського освітнього простору, обґрунтовано його періодизацію у
контексті соціально-економічного розвитку передумов та з урахуванням змісту
освітніх ініціатив:
І період (1954 – 1970 рр.) – початок об’єднання країн – членів Ради
Європи з метою створення федерації на поліетнічному просторі ЄС;
ІІ період (1970 – 1978 рр.) – налагодження співробітництва, розвиток
національних та регіональних ідентичностей у галузі освіти;
ІІІ період (1979 – 1991 рр.) – інтенсифікація співпраці країн-членів ЄС у
галузі освіти;
ІV період (1992 – 1999 рр.) – створення освітньої законодавчої бази ЄС,
внутрішньоєвропейська інтернаціоналізація із зміною головного принципу
Співтовариства субсидіарності (невтручання) на домовленість про
відповідальність у сфері освіти;
V період (2000 рік – дотепер) – перехід до економіки знань; зосередження
освітніх ініціатив на підтримці освітніх програм; надання пріоритетності
заходам щодо формування європейського освітнього простору.
Теоретичний аналіз уможливив дослідити тенденції розвитку
педагогічної освіти у європейському освітньому просторі, зокрема:
педагогізація університетської освіти; заснування віртуальних університетів як
складової освітнього простору; перехід до багаторівневої педагогічної освіти;
усвідомлення важливості навчання упродовж життя; визнання педагогічної
освіти пріоритетом соціальної і освітньої політики; удосконалення змісту всіх
складових вищої та післядипломної педагогічної освіти; транснаціональний
характер освіти; фундаменталізація професійно-педагогічної підготовки;
підвищення ролі практичної підготовки вчителя; диверсифікації ступенів і
кваліфікацій, які надаються різним освітнім закладам; підготовка фахівців із
вищою освітою за двома циклами; індивідуалізація та диференціація
професійної підготовки вчителів; наявність варіативних та диверсифікованих
навчальних програм тощо.
На основі вивчення порівняльно-педагогічних досліджень з питань
підвищення кваліфікації вчителів, в тому числі учителів-філологів, у
зарубіжних країнах, виявлено особливості означеного процесу: здійснення
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підвищення кваліфікації вчителів за двома моделями – на базі вищих
навчальних закладів та у школах (Велика Британія); діяльність академій
підвищення кваліфікації та інститутів шкільної педагогіки; поширення
самоорганізованого
підвищення
кваліфікації
педагогічних
кадрів;
міжшкільного та внутрішньошкільного підвищення кваліфікації на робочому
місці (Федеративна Республіка Німеччина); розвиток якісної системи
професійної перепідготовки вчителів з використанням інформаційного
забезпечення та створення генерального каталогу австрійських педагогічних
бібліотек (Австрія); проектування єдиної системи накопичення навчальних
одиниць під час післядипломної підготовки; здійснення підвищення
кваліфікації за двома моделями – традиційною, що підпорядкована інтересам
влади у реалізації освітньої політики країни та інноваційною, яка враховує
інтереси педагога щодо підвищення власного професійного рівня (Грецька
Республіка); поширення ідей підвищення кваліфікації на базі шкіл; традиційне
навчання в центрах неперервної освіти в університетах; діяльність асоціацій
вчителів (Сполучені Штати Америки); функціонування шкільних рад, які
здійснюють навчання за програмами обов’язкового та добровільного
професійного розвитку, регіональних центрів освіти, спілок вчителів і
приватних постачальників послуг професійного розвитку (Канада);
різноманітні за формами організації, програмами та тривалістю курси
підвищення кваліфікації; самоосвіта вчителів з використанням кредитнонакопичувальної системи для врахування досягнень у курсовий та міжкурсовий
періоди; функціонування Національного Інтернет-альянсу педагогічної совіти
для координації навчання вчителів (Китайська Народна Республіка);
підвищення педагогічної та дослідницької кваліфікації, оволодіння методами
роботи за інноваційними освітніми технологіями і джерелами інформації;
поширення практики наукового та методичного стажування без відриву від
навчального процесу (Республіка Білорусь); створення базових комплексів
підвищення кваліфікації (центри педагогічної майстерності при «Назарбаєв
Інтелектуальних школах» для вчителів вищої і першої категорії; «Національний
центр підвищення кваліфікації педагогів» для вчителів першої та другої
категорії; центри підвищення кваліфікації вчителів при педагогічних закладах
освіти та експериментальних опорних школах – для вчителів першої та другої
категорії (Республіка Казахстан); функціонування курсів і програм з
удосконалення та перекваліфікації; практичні та спеціалізовані стажування;
курси дистанційного навчання; надання можливості розроблення власного
маршруту навчання (Республіка Молдова) тощо.
У четвертому розділі – «Концептуальні засади розвитку професійної
майстерності вчителя зарубіжної літератури» – розглянуто дидактичні
концепції, засадничі положення яких сприяють розвитку професійної
майстерності вчителя зарубіжної літератури; сформульовано авторську
концепцію розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в
системі післядипломної освіти; розроблено й теоретично обґрунтовано модель
розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти.
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У розділі з’ясовано, що поширеними сучасними дидактичними
концепціями є: концепція програмованого навчання; концепція «Теорії
поетапного формування розумових дій»; концепція проблемного навчання;
концепція розвивального навчання; концепція особистісно-орієнтованого
навчання; концепція розвитку критичного мислення; концепція х’ютагогіки;
концепція подвійного циклічного навчання; концептуальні положення
гуманізації освіти І. Зязюна; концепція літературної освіти Л. Мірошниченко,
методична концепція викладання зарубіжної літератури Ю. Султанова.
Обґрунтовуючи авторську концепцію розвитку професійної майстерності
вчителів зарубіжної літератури, було враховано суперечності, що існують у
практиці підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти, зокрема:
регламентація та уніфікація освітнього процесу; наявність у вчителів
стереотипного мислення; фрагментарне врахування потреб вчителів-філологів
щодо професійного зростання; недостатній рівень оволодіння ними
відповідними методиками та технологіями професійного та особистісного
розвитку та саморозвитку.
Авторська концепція розвитку професійної майстерності вчителя
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти розглядається як
сукупність теоретико-методологічних і методичних ідей, спрямованих на
забезпечення результативності цього розвитку: концептуальні положення
філософії освіти; провідні положення методологічних підходів (андрагогічного,
компетентнісного, міждисциплінарного, системного); авторські ідеї щодо
підвищення рівня професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури
(розуміння професійної майстерності учителя-філолога як багатоаспектного
явища (історичне, соціальне, особистісно-орієнтоване, системотвірне);
фундаменталізація навчання в системі післядипломної освіти; усвідомлена
мотивація, спрямована на досягнення акме-рівня; підготовка педагога зі
сформованою теоретико-методичною компетентністю, здатного генерувати
нові ідеї, творчо використовувати їх у професійній діяльності, орієнтуватися в
безперервно зростаючому потоці інформації; пріоритетність провідної ролі
особистості вчителя у його фаховому зростанню, самостійності у виборі форм
підвищення кваліфікації; розвиток професійної майстерності на засадах
«відкритої освіти»; перехід від репродуктивного типу післядипломної освіти до
інноваційного й гуманістичного; проектування та організація розвивального
освітньо-професійного середовища; усвідомлення основоположних аспектів
шкільного курсу навчальної дисципліни «Зарубіжна література» (естетичний,
культурологічний, психолого-педагогічний), що сприяє розвитку дидактичного,
виховного та розвивального складників соціалізації школярів.
З’ясовано, що розвиток професійної майстерності вчителя зарубіжної
літератури реалізується поєднанням: творча пізнавальна активність учителяфілолога
досвід професіонала
рефлексія
розвиток, що зумовлює її
трикомпонентну структуру і складається з: аксіологічного, гносеологічного та
праксеологічного компонентів.
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Аксіологічний компонент включає: громадянську позицію; соціальну
зрілість; моральні цінності; педагогічні здібності; деонтологічні якості;
перцептивні здатності; позитивний світогляд.
Гносеологічний компонент забезпечує формування компетентностей
(методологічна, літературознавча, культурологічна, методична); знання
педагогіки та психології; епістемологічне пізнання; розвиток інтелектуальної
сфери.
Праксеологічний компонент відтворюється в творчій пізнавальній
діяльності; рефлексивних уміннях; здатності використовувати особистий і
перспективний педагогічний досвід; педагогічній техніці; акторській
майстерності).
Розроблено й теоретично обґрунтовано модель розвитку професійної
майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломній освіті,
структурними блоками якої є: цільовий (мета, завдання); методологічний
(андрагогічний, компетентнісний, міждисциплінарний, системний наукові
підходи); (принципи: науковості; об’єктивності; міцності знань; свідомості і
активності навчання; мотивації до удосконалення; самостійності; зв’язку з
практикою; опори на педагогічний досвід учителя; поступового
концентричного розширення знань, уявлень про літературу; розгляду
літературних творів крізь призму певної національної культури; проекції на
рідну літературу та культуру; перспективності й життєвої значущості), на
засадах яких здійснюється професійний розвиток професійної майстерності
вчителів зарубіжної літератури); (закономірності розвитку: обумовленість мети
навчання його змістом і технологіями; наявність у вчителя-філолога
усвідомленої мотивації до професійного зростання; спрямована взаємодія
викладача і вчителя зарубіжної літератури); сутнісно-операційний (структурні
компоненти (аксіологічний, гноселогічний, праксеологічний) професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури; дидактичний інструментарій
(навчально-методичний посібник, методичні рекомендації, програма спецкурсу
та комплекс навчальних технологій з розвитку професійної майстерності
вчителів зарубіжної літератури); результативний (критерії оцінювання
(мотиваційний,
когнітивний,
конативний),
рівні
(репродуктивний,
реконструктивний, творчий) розвиненості професійної майстерності та
очікуваний результат (зростання рівня розвитку професійної майстерності
вчителів зарубіжної літератури (рис. 1)).
Розроблена модель розвитку професійної майстерності вчителя
зарубіжної літератури, що характеризується практичною спрямованістю,
застосуванням інноваційних технологій, методів та прийомів навчання,
зорієнтованістю на задоволення освітніх потреб, стимулювання до самоосвіти і
саморозвитку, стала підґрунтям для проведення експериментальної роботи.

Цільовий блок
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Мета: розвиток
професійної
майстерності вчителя
зарубіжної літератури в
системі післядипломної
освіти

Методологічний блок

Наукові підходи
- андрагогічний;

- компетентнісний;
– міждисциплінарний;
- системний

Завдання:

розвиток позитивної мотивації вчителяфілолога до підвищення рівня професійної майстерності;
стимулювання особистісно-професійного удосконалення
фахівців через активний пошук можливостей розкриття та
реалізації їхнього інтелектуального і творчого потенціалу в
суб’єкт-суб’єктній взаємодії; опанування якостей учителяпрофесіонала

Принципи

науковості; об’єктивності; міцності знань; свідомості і
активності навчання; мотивації до удосконалення;
самостійності; зв’язку з практикою; опори на педагогічний
досвід учителя; поступового концентричного розширення
знань, уявлень про літературу; розгляду літературних
творів крізь призму певної національної культури;
проекції на рідну літературу та культуру; перспективності
й життєвої значущості

Закономірності розвитку
- обумовленість мети навчання його змістом і технологіями;
- наявність у філолога усвідомленої мотивації до професійного зростання;
- цілеспрямована взаємодія викладача і вчителя зарубіжної літератури

Результативний блок

Сутнісно-операційний блок

Структурні компоненти

Аксіологічний

Гносеологічний

Праксеологічний

Дидактичний інструментарій
Науково-методичне забезпечення:
- навчально-методичний посібник;
- методичні рекомендації;
- програма спецкурсу

Комплекс навчальних технологій з
розвитку професійної майстерності
вчителів зарубіжної літератури

Критерії

Мотиваційний

Когнітивний

Конативний

Рівні
Репродуктивний

Реконструктивний

Творчий

Результат – зростання рівня розвитку професійної майстерності
вчителів зарубіжної літератури

Рис. 1. Модель розвитку професійної майстерності
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти

вчителя
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У п’ятому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності
моделі розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в
системі післядипломної освіти» – висвітлено питання щодо проведення
педагогічного експерименту; представлено теоретичне обґрунтування і
методику використання комплексу навчальних технологій з розвитку
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти; узагальнено результати впровадження моделі розвитку
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти.
Дослідно-експериментальна робота проводилася впродовж 2014–2018 рр.
та здійснювалася, згідно розробленої програми і методики наукового пошуку,
на базі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Миколаївського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, Комунального закладу
«Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»,
Комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти», Херсонського державного
університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка, Національного університету «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка.
На різних етапах дослідницької діяльності в експерименті взяли участь
учителі зарубіжної літератури – слухачі курсів підвищення кваліфікації (231
особа); студенти-філологи закладів вищої освіти (149 особи).
На констатувальному етапі експерименту для виявлення реального стану
розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в умовах
післядипломної освіти здійснено аналіз робочих програм підвищення
кваліфікації, який засвідчив фрагментарне наповнення їх змісту темами з
розвитку професійної майстерності, відсутність цілісного дидактичного,
методичного та технологічного інструментарію означеного розвитку.
За допомогою розроблених анкет та опитувальників було з’ясовано, що
більшість респондентів не розрізняють поняття «професійна майстерність» та
«педагогічна майстерність», не мають чіткого уявлення про особливості та
структуру професійної майстерності, змісту навчальних інноваційних
технологій, не усвідомлюють важливості постійного особистісного й
професійного зростання.
Діагностування рівнів розвиненості професійної майстерності вчителів
зарубіжної літератури здійснювалося на основі розроблених критеріїв та їх
показників: мотиваційного (ступінь сформованості інтересу до підвищення
власної професійної майстерності), показники – наявність потреби в
удосконаленні знань, умінь і навичок професійної діяльності; мотивації до
виявлення актуальних фахових проблем; орієнтація на їхнє вирішення);
когнітивного (повнота засвоєння змісту науково-методичного забезпечення),
показники – засвоєння і відтворення спеціальних фахових знань
(літературознавчих; психолого-педагогічних; методики викладання зарубіжної
літератури; інноваційних технологій); конативний (ефективність опанування
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комплексом навчальних технологій з розвитку професійної майстерності
вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти), показники –
якість володіння технологічним інструментарієм з метою вирішення
навчальних, виховних, розвивальних завдань при викладанні шкільного курсу
зарубіжної літератури. На основі визначених критеріїв та їх показників було
обґрунтовано репродуктивний, реконструктивний та творчий рівні
розвиненості професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури.
Результати констатувального експерименту засвідчили про переважаючи
репродуктивний і реконструктивний рівень розвиненості професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури, що пояснюється тим, що не всі
викладачі усвідомлюють важливість розвитку професійної майстерності, не
мають достатній рівень знань з використання технологій і методик означеного
процесу, не в змозі самостійно розв’язувати індивідуальні проблеми з
професійного саморозвитку й самовдосконалення; ретрансляційним змістом
підвищення
кваліфікації,
недооцінкою
його
практикоорієнтованого
спрямування, що не сприяє особистісному та професійному розвитку
професіонала; відсутністю навчально-методичного забезпечення з розвитку
професійної майстерності викладачів. Це засвідчило потребу удосконалення
освітнього процесу, шляхом упровадження моделі розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти
та комплексу відповідних навчальних технологій.
На формувальному етапі експериментальної перевірки моделі розвитку
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури створено контрольну
(КГ – 187 осіб) та експериментальну (ЕГ – 193 особи ) групи.
Згідно з планом проведення дослідно-експериментальної роботи навчання
в контрольній групі здійснювалося за традиційними програмами, в
експериментальній групі – з впровадженням навчально-методичного
забезпечення розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної
літератури в системі післядипломної освіти (програма спецкурсу «Методика
розвитку професійної майстерності учителя зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти»; навчально-методичний посібник «Викладання
зарубіжної літератури в школі»; методичні рекомендації «Особливості
викладання зарубіжної літератури в сучасній школі», «Види аналізу
літературних творів» та комплекс навчальних технологій з розвитку
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти»).
Апробація комплексу навчальних технологій з розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти
має практикоорієнтований характер та передбачає зміну акцентів у діях
викладача з трансляції знань на побудову ефективного освітнього
розвивального середовища, набуття вмінь самостійно аналізувати і оцінювати
навчальну інформацію, аргументувати власні погляди, розширювати навички
індивідуальної роботи та групової взаємодії, забезпечувати атмосферу
психологічної комфорту.
З метою розвитку компонентів професійної майстерності вчителів
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зарубіжної літератури було застосовано групи навчальних технологій:
аксіологічний компонент – технології активних інтеракцій (проблемного
навчання; контекстного навчання; кооперативного навчання; ситуативного
навчання; вітагенного навчання з голографічним підходом); гносеологічний
компонент – технології інтерактивних інтеракцій (технології навчання як
дослідження;
евристичного
навчання;
розвиваючого
навчання;
концентрованого навчання; сегментарного навчання; укрупнення дидактичних
одиниць; розвиток критичного мислення; технологія «Розвиток критичного
мислення через читання та письмо»; проектної діяльності; Фреймової
технології навчання; інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових
моделей навчального матеріалу; експресивної психотехніки; технологія
результативного навчання за структурою моделі Колба); праксеологічний –
технології імітаційних інтеракцій (технології експресивної психотехніки;
технологія ігрової діяльності; воркшоп з техніки сценічного мовлення).
Основними формами, методами і прийомами реалізації зазначених
навчальних технологій з розвитку професійної майстерності вчителів
зарубіжної літератури є:
– форми: вікторина; розгадування кросвордів; конкурс читців;
театральне мистецтво інсценівки; театральне мистецтво пантоміми; майстерклас, лабораторія, тренінг тощо;
– методи: «мозковий штурм»; дискусія; дебати; «Денотантний граф»;
педагогічне проектування; моделювання; скрайб-презентація; інтерпретація
художнього твору; ілюстрація твору; кольорограма світу літературного героя
тощо;
– прийоми: «Лекція з зупинками»; «Дерево передбачень»;
«Кластери»; графічний прийом «Стратегія «Інсерт» («Умовні значки»);
«Оцінювальне вікно»; «ПМІ (Плюс, Мінус, Інтересно); «Сінквейн»;
«Фішбоун»; стратегія «Ромашка Блума»; ігровий дидактичний прийом
«питання-відповідь»;
дидактичні
прийоми
збудження
інтересу;
психопедагогічні прийоми мотивації; складання плану навчальної діяльності в
режимі РКМЧП; матриця аналізу; «жива» лекція з аналізом твору в рольових
іграх тощо.
Застосування означених технологій з розвитку професійної майстерності
вчителів зарубіжної літератури у системі післядипломної освіти сприяло
реалізації внутрішнього потенціалу вчителів-філологів, рефлексії і
саморефлексії професійної діяльності; здатності моделювати програми
особистісного й професійного зростання; вільному самовираженню;
нестереотипному вирішенню фахових завдань; розвитку потреби подальшого
пізнання та самостійності дій; вміння співпрацювати й вибудовувати суб’єктсуб’єктні відношення; обміну професійним досвідом тощо.
Перевірка результативності проведеної дослідно-експериментальної
роботи здійснювалася на основі порівняльного аналізу кількісних та якісних
змін у показниках рівнів розвиненості професійної майстерності вчителів
зарубіжної літератури експериментальної та контрольної груп на початку
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формувального етапу експерименту та після його завершення, які представлені
на гістограмі (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка рівнів розвитку професійної майстерності вчителів
зарубіжної літератури на початку формувального етапу експерименту та після
його завершення.
Отримані результати засвідчили, що у вчителів експериментальної групи
простежується зростання показників творчого рівня розвиненості професійної
майстерності (з 23,3 % до 46,1%) та зменшення репродуктивного (з 26,42 % до
16,1 %) та реконструктивного (з 50,3 % до 37,8 %) рівнів, тоді як в учителів
контрольної групи статично значущих змін у рівнях розвиненості професійної
майстерності під час формувальної дослідно-експериментальної роботи не
відбулося (творчий (+1,1 %), реконструктивний (+2,7 %) та репродуктивний
(-3,8 %)).
Як засвідчують результати дослідження впровадження моделі розвитку
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти, виявлено динаміку професійного зростання, що
підтверджено такими даними:
– зросла мотиваційно-ціннісна сфера професійного розвитку вчителів
зарубіжної літератури;
– збільшився рівень мотивації до розвитку професійної майстерності
як особистісної усвідомленої цінності;
– набули вдосконалення професійні якості, необхідні для
професійного діяльності, зокрема: активність у пошуку шляхів розвитку та
саморозвитку; креативність, творчість, рефлексія; критичність мислення тощо;
– удосконалились
методологічна,
методична,
дидактична,
літературознавча компетентності;
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– покращився рівень володіння інноваційними педагогічними
технологіями, методами, прийомами.
Доведення статистичної значущості результатів експериментальної
роботи відбувалося за допомогою t-критерію Стьюдента, що засвідчило
невипадковість отриманих даних і підтвердило правомірність висунутої
наукової гіпотези, доцільність упровадження моделі розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти
та ефективність проведеної дослідно-експериментальної роботи.
ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено наукове обґрунтування й експериментальну
перевірку теоретичних і методичних засад розвитку професійної майстерності
вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. Проведене
дослідження підтвердило основні положення і дозволило сформулювати
висновки відповідно до поставлених завдань.
1. Здійснений бібліографічний аналіз проблеми дослідження засвідчив,
що у різних галузях наукового знання поняття «професійна майстерність
вчителя» розглядається з позиції: філософії – як положення про особистість, її
формування і розвиток, духовно-практичне освоєння дійсності; об’єктивну й
суб’єктивну зумовленість педагогічної діяльності; соціології – в аспекті
визначальної ролі учителя у забезпеченні навченості суспільства для
подальшого вирішення державних завдань; педовтології – з позиції визначення
соціальних, педагогічних функцій вчительської професії, діалектичного
взаємозв’язку, взаємозумовленості і взаємовпливу підвищення кваліфікації
вчителів; психології – як динамічна функціональна структура особистості,
здатна до розвитку та саморозвитку впродовж життя; педагогіки – як
особистість майстра, здатного на високому рівні здійснювати педагогічну дію;
культурології – як здатність вчителя транслювати цінності світової і
національної культурної спадщини, сприяти духовному збагаченню молодого
покоління. Визначено, що професійна майстерність вчителя є інтегративним
феноменом, що передбачає прояв досконалості в професійній діяльності,
знання власних індивідуальних особливостей, вміння знайти оптимальну
стратегію педагогічної дії, здатність до формування особистості, що
орієнтується в суперечливому соціокультурному просторі на підґрунті
духовних цінностей світової і національної культури та характеризується
діалектичною єдністю неперервного розвитку, саморозвитку, вдосконалення.
2. Здійснений аналіз базових понять дослідження («майстер»,
«майстерність», «професіоналізм», «професіонал», «професійна майстерність»)
у 165 працях вітчизняних та зарубіжних вчених засвідчив різне їх трактування.
З’ясовано, що розуміння поняття «професійна майстерність» здебільшого
характеризується концептуально-структурним баченням як особливостей
фахової діяльності вчителя, так і загалом педагогічної професії, місії вчителя в
ній та вимог до особистості фахівця, що пов’язуються із соціумом, культурою,
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системою морально-ціннісних орієнтацій, рефлексією, психопедагогічними
чинниками та спроможністю вчителя створювати власні психологічні
новоутворення, які інтенсифікують реалізацію його потенціалу.
Встановлено, що вчитель-майстер зарубіжної літератури – гармонійно
розвинена, внутрішньо багата особистість, з фундаментальною фаховою й
психолого-педагогічною підготовкою, концептуальним мислення, досвідом
здійснення педагогічної дії, спроможного творчо вирішувати різноманітні
педагогічні завдання, здійснювати рефлексивну та самоосвітню діяльність.
3. Узагальнення досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених
уможливило сформулювати дефініцію «професійна майстерність учителів
зарубіжної літератури» як сукупність особистісних якостей, які мають
практикоорієнтований характер (філософські, методологічні, літературознавчі,
культурологічні аспекти); відтворюються у концептуальному мисленні та
результативній внутрішньомотивованій науковій, фаховій і самоосвітній
діяльності, спрямованій на розвиток творчого потенціалу особистості;
потребують постійного вдосконалення, самовдосконалення. Професійна
майстерність вчителів зарубіжної літератури має трикомпонентну структуру і
складається з: аксіологічного компоненту (громадянська позиція; соціальна
зрілість; моральні цінності; педагогічні здібності; деонтологічні якості;
розвинені перцептивні здібності; позитивний світогляд); гносеологічного
компоненту
(компетентності
(методологічна,
літературознавча,
культурологічна, методична); знання педагогіки та психології; епістемологічне
пізнання; розвиток інтелектуальної сфери); праксеологічного компоненту
(творча пізнавальна діяльність; рефлексивні уміння; здатність використовувати
конструктивні ідеї педагогічного досвіду; педагогічна техніка; акторська
майстерність).
4. В основу авторської концепції розвитку професійної майстерності
вчителів зарубіжної літератури покладено теоретико-методологічні і методичні
ідеї, спрямовані на забезпечення результативності цього розвитку:
коннцептуальні
положення
філософії
освіти;
провідні
положення
методологічних
підходів
(андрагогічного,
компетентнісного,
міждисциплінарного, системного); авторські ідеї щодо розуміння професійної
майстерності учителя-філолога як багатоаспектного явища; усвідомлена
мотивація, спрямована на досягнення акме-рівня; підготовка педагога нового
типу зі сформованою методологічною компетентністю; пріоритетність
провідної ролі особистості вчителя у його фаховому зростанню, самостійності у
виборі форм підвищення кваліфікації; розвиток професійної майстерності
вчителів зарубіжної літератури на засадах «відкритої освіти»; перехід від
репродуктивного типу післядипломної освіти до інноваційного й
гуманістичного; проектування та організація розвивального освітньопрофесійного середовища; усвідомлення основоположних аспектів шкільного
курсу навчальної дисципліни «Зарубіжна література» (естетичний,
культурологічний, психолого-педагогічний).
5. Укладено комплекс навчальних технологій з розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти,
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що складається з: групи технологій активних інтеракцій (проблемного
навчання; контекстного навчання; кооперативного навчання; ситуативного
навчання; вітагенного навчання з голографічним підходом); групи технологій
інтерактивних інтеракцій (технології навчання як дослідження; евристичного
навчання; розвиваючого навчання; концентрованого навчання; сегментарного
навчання; укрупнення дидактичних одиниць; критичного мислення; технології
«Розвиток критичного мислення через читання та письмо»; проектної
діяльності; Фреймової технології навчання; інтенсифікації навчання на основі
схемних і знакових моделей навчального матеріалу; експресивної
психотехніки; технології результативного навчання за структурою моделі
Колба); групи технологій імітаційних інтеракцій (технології ігрової діяльності;
техніки воркшоп сценічного мовлення).
6. Теоретично обґрунтовано та розроблено модель розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в систем післядипломної освіти й
експериментально доведено її ефективність.
Процес розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури
змодельовано у сукупності: цільового (мета, завдання); методологічного
(наукові підходи, принципи та закономірності розвитку); сутнісно-операційного
(структурні компоненти професійної майстерності вчителя зарубіжної
літератури та дидактичний інструментарій для його здійснення);
результативний (критерії, рівні, очікуваний результат) блоків.
Експериментальна перевірка ефективності розробленої і впровадженої в
освітню практику моделі розвитку професійної майстерності вчителів
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти засвідчила про
зростання показників творчого рівня розвиненості професійної майстерності (з
23,3 % до 46,1%) та зменшення репродуктивного (з 26,42 % до 16,1 %) та
реконструктивного (з 50,3 % до 37,8 %) рівнів, тоді як в учителів контрольної
групі статично значущих змін у рівнях розвиненості професійної майстерності
під час формувальної дослідно-експериментальної роботи не відбулося
(творчий (+1,1 %), реконструктивний (+2,7 %) та репродуктивний (-3,8 %). За
допомогою t-критерію Стьюдента доведено, що виявлені позитивні зміни є
статистично значущими.
7. З метою ефективності розвитку професійної майстерності вчителів
зарубіжної літератури розроблено навчально-методичне забезпечення:
навчально-методичний посібник «Викладання зарубіжної літератури в школі»;
програма спецкурсу «Методика розвитку професійної майстерності учителя
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти»; методичні
рекомендації «Особливості викладання зарубіжної літератури в сучасній
школі», «Види аналізу літературних творів»; комплекс навчальних технологій з
розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти. Це сприяло забезпеченню цілісності розвитку
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури на основі активізації
розумової й пошукової діяльності вчителів щодо нестереотипного виконання
фахових завдань, удосконалення умінь знаходити інформацію, набувати досвід
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її практичного застосування, конструктивно використовувати інноваційні
педагогічні технології.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. До
перспективних напрямів наукового пошуку відносимо: вивчення досвіду
розвитку педагогічного професіоналізму вчителів у вітчизняній та зарубіжних
системах освіти; розроблення нових технологій з розвитку професійної
майстерності вчителя-філолога в системі післядипломної педагогічної освіти;
визначення теоретико-методичних основ професійного розвитку вчителів
зарубіжної літератури в умовах формальної, неформальної та інформальної
освіти.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дослідження
1. Чумак, Л. В. (2014). Розвиток професійності вчителя-філолога:
імпліцитність, експліцитність, інституціональність: монографія. Херсон:
Херсонська академія неперервної освіти.
2. Чумак, Л. В. (2017). Розвиток професійної майстерності вчителя
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти : монографія. В А. М.
Пилинська (Ред.). Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
3. Чумак, Л. В. (2014). Розвиток професійної майстерності вчителя в системі
післядипломної освіти. В В. В. Кузьменко та Н. В. Слюсаренко (Ред.).
Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її
кадрового забезпечення: психолого-педагогічний аспект: колективна
монографія (с. 164–189). Херсон: Херсонська академія неперервної освіти.
4. Чумак, Л. В. (2015). Голограмні вектори розвитку професійної
майстерності
вчителя
літератури
у
педагогічній
спадщині
В. О. Сухомлинського.
В
В. В. Кузьменко,
Н. В. Слюсаренко
(Ред.).
Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та актуальні проблеми
сьогодення: колективна монографія (с. 227–250). Херсон: Херсонська академія
неперервної освіти.
5. Чумак, Л. В. (2016). Педагогіка, андрагогіка, х’ютагогіка як акмеологічні
щаблі професіоналізму освітян. В В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва та
Я. С. Фруктова (Ред.). Сучасні акмеологічні дослідження: теоретикометодологічні та прикладні аспекти: монографія (с. 417–437). Київ: Київський
університет імені Б. Гринченка.
6. Чумак, Л. В. (2017). Освітні та фахові проблеми викладання навчальної
дисципліни «Зарубіжна література». В А. М. Зубко, С. О. Моїсеєв (Ред.).
Національно-патріотичний вимір у загальноосвітніх навчальних закладах :
колективна монографія (с. 259–268). Херсон: КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти».
7. Чумак, Л. В. (2018). Розвиток професійної майстерності вчителя в Європі.
В Т. В. Комінарець, Т. І. Туркот (Ред.). Теоретичні та методичні засади
розвитку професійної компетентності вчителів та працівників психологічної

28
служби в системі післядипломної освіти : колективна монографія (с. 141–159).
Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
8. Чумак, Л. В. (2017). Викладання зарубіжної літератури в школі:
навчально-методичний посібник. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти».
9. Чумак, Л. В. (2012). Педагогічна деонтологія експліцитного періоду.
Вісник Луганського національного університет імені Тараса Григоровича
Шевченка. Наукове видання. Педагогічні науки, 22. Ч. ІХ, 78-85.
10.
Чумак, Л. В. (2012). Сутність деонтологічного виховання учнів
старших класів гімназій та ліцеїв. Вісник Чернігівського національного
педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 97, 241–244.
11.
Чумак, Л. В. (2012). Спорідненість педагогічної деонтології та
української народної педагогічної деонтології. В І. М. Шоробура (Ред.).
Педагогічний дискурс : зб. наук. праць, 13, 402–405.
12.
Чумак, Л. В. (2012). Деякі аспекти деонтологічного виховання учнів
старших класів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики
навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми :
Зб. наук. праць, 32, 153–158.
13.
Чумак, Л. В. (2012). Сутність деонтологічного виховання учнів
старших класів. Педагогічний альманах: Зб. наук. праць, 13, С. 46–52.
14.
Чумак, Л. В. (2012). Педагогічна деонтологія імпліцитного періоду
у філософських роздумах. Педагогічний альманах: Збірник наукових праць, 14,
229–304.
15.
Чумак, Л. В. (2013). Сутність структурних компонентів розвитку
професійної майстерності вчителя світової літератури в системі післядипломної
освіти. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки і психології:
Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету, 1
(9), 472–477.
16.
Чумак, Л. В. (2014). Особливості андрогогічної складової аксіологоандрогогічного компоненту структури розвитку професійної майстерності
вчителя в системі післядипломної освіти. Сучасні інформаційні технології та
інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія,
досвід, проблеми: Збірник наукових праць, 39, 470–474.
17.
Чумак, Л. В. (2014). Генезис формування складових професійної
майстерності вчителя: перша половина імпліцитного періоду еволюції
педагогічної професії. Педагогічний альманах: Збірник наукових праць, 21, 221–
226.
18.
Чумак, Л. В. (2014). Змістовий аспект конструктивного компоненту
професійної майстерності вчителя. Науковий вісник Національного
університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка.
Психологія. Філософія»,199, Ч. 1, 414–420.
19.
Чумак, Л. В. (2014). Акмеологічний підхід до розвитку професійної
майстерності вчителя в системі післядипломної освіти. Ученые записки
Крымского инженерно-педагогического университета. Педагогические науки,
45, 70-76.

29
20.
Чумак, Л. В. (2014). Педагогічні основи розвитку професійної
майстерності вчителя світової літератури в системі дидактичних положень
Ушинського К. Д. Актуальні проблеми державного управління педагогіки та
психології. Збірник наукових праць Херсонського національного технічного
університету, 1 (10). 185–188.
21.
Чумак, Л. В. (2014). Дефінітивний аналіз праксеологічного
компоненту розвитку професійної майстерності вчителя. Вісник національного
університету оборони України. Зб-к. наук. праць, 22 (39), 159–164.
22.
Чумак, Л. В. (2014). Методичні засади розвитку професійної
майстерності вчителя світової літератури в системі дидактичних положень
Ушинського К. Д. Вісник національного університету оборони України. Зб-к.
наук. праць, 23 (40), 188–193.
23.
Чумак, Л. В. (2014). Інтегративний феномен професійної
майстерності вчителя. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія.
Педагогіка : зб. наук. пр., 21, 63–68.
24.
Чумак,
Л. В.(2014).
Формування
складових
професійної
майстерності вчителя-словесника у другій третині імпліцитного періоду
еволюції педагогічної професії. Педагогічний альманах: Збірник наукових
праць, 22, 230–237.
25.
Чумак, Л. В. (2014). Вектор змістових ліній розвитку професійної
майстерності вчителя в закладах післядипломної освіти. Вісник Черкаського
університету. Серія : Педагогічні науки, 136–143.
26.
Чумак, Л. В. (2014). Професійна майстерність вчителя світової
літератури: використання закономірностей розумового розвитку підлітка (за
творчою спадщиною Костюка Г. С. Актуальні проблеми державного
управління, педагогіки і психології : Збірник наукових праць Херсонського
національного технічного університету, 2 (11), 94–97.
27.
Чумак, Л. В. (2014). Педагогіко-дидактичні положення професійної
майстерності вчителя літератури у вимірі творчої спадщини В. О.
Сухомлинського. Науковий вісник Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наук. праць, 1.47 (114),
300–305.
28.
Чумак, Л. В. (2015). Аутопсихологічна компетентність як складова
професійної майстерності вчителя світової літератури. Проблеми освіти :
збірник наукових праць, 84, 342–346.
29.
Чумак, Л. В. (2015). Акме-траєкторія професійної майстерності
вчителя світової літератури у контексті гуманістичної філософії Івана
Андрійовича Зязюна. Витоки педагогічної майстерності. Серія «Педагогічні
науки» : збірник наукових праць, 15. 324–330.
30.
Чумак, Л. В. (2015). Методичні аспекти професійної майстерності
вчителя літератури в контексті педагогічних ідей В. Сухомлинського.
Педагогічний альманах: Збірник наукових праць, 26, 230–237.
31.
Чумак, Л. В. (2015). Компетенція інтерпретації художніх творів як
складова професійної майстерності вчителя-філолога. Науковий вісник

30
Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна
робота», 37. 199–202.
32.
Чумак,
Л. В.(2016).
Вектори
інтегративності
навчальноатестаційного комплексу розвитку професійної майстерності вчителя
зарубіжної літератури в системі післядипломної світи. Сучасні інформаційні
технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. пр., 45, 352–355.
33.
Чумак, Л. В. (2017). Деякі методологічні підходи до розвитку
професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти. Педагогіка і психологія. Вісник Національної академії
педагогічних наук України, 3 (96), 60–69.
34.
Чумак, Л. В. (2015). Сущность аутоцентрического компонента
структуры процесса развития профессионального мастерства учителя
литературы в системе последипломного образования. Science and world :
International Scientific journal, 8 (24), Vol. II , P. 84–87.
35.
Чумак, Л. В. (2016). Повышение профессионального мастерства
учителя с учетом использования потенциала возрастных особенностей.
European Journal of Education and Applied Psycholigy : Scientific journal. 1, P. 26–
29.
36.
Чумак, Л. В. (2016). Интегральность учебно-аттестационного
комплекса развития профессионального мастерства учителя зарубежной
литературы в системе последипломного образования. Austrian Journal of
Humanities and Social Sciences : Scientific journal, 1-2 (January-February),
P. 60-62.
37.
Чумак, Л. В. (2016). Педагогика, андрагогика, хьютагогика в
контексте этапов совершенствования педагогической системы учителя
зарубежной литературы. The USA Journal of Applied Sciences is an international,
English / German/Russian language, peer-reviewed journal published semimonthly,
1, P. 26–28.
38.
Чумак, Л. В. (2016). Оптимизация учебной работы учеников на
уроках зарубежной литературы средствами профессионального мастерства
учителя. European Applied Sciences is an international, English/German/Russian
language, peer-reviewed journal and published monthly, 1, P. 30–32.
39.
Чумак, Л. В. (2016). Самоосвітня діяльність як засіб розвитку
професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури. East European
Scientific journal (Warsaw, Poland), part 1. (10), P. 140–146.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
40.
Чумак, Л. В. (2012). Педагогічна деонтологія у контексті
компетентнісно спрямованої освіти. В В. В. Олійник, Н. І. Клокар,
М. В. Кухарєв, А. Заманов, Н. С. Побірченко, Е. Р. Баграмян, М. А. Дмитрієва
(Ред.). Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників
та керівників закладів освіти: тези Міжнародної науково-практичної
конференції, Біла Церква, 24-25 квітня (с. 40 – 41). Біла Церква: КОІПОПК.

31
41.
Чумак, Л. В. (2012). Педагогічна деонтологія у професійнопедагогічних вимогах Я. А. Коменського. В В. В. Кузьменко, О. В. Рідкоус
(Ред.). Ян Амос Коменський – великий педагог минулого (до 420-річчя від дня
народження): матеріали Всеукраїнських педагогічних читань, м. Херсон, 27
березня (с. 101 – 104). Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти», 2012. – С. 101–104.
42.
Чумак, Л. В. (2012). Аспекти педагогічної деонтології в системі
освіти поліетнічної Австралії. В С. О. Моїсеєв, Л. В. Чумак (Ред.). Моральноетичне виховання дітей та молоді у контексті сучасних глобалізаційних
процесів: тези обласної науково-методичної конференції, м. Херсон, 24 квітня
(с. 226–232). Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
43.
Чумак, Л. В. (2012). Формирование деонтолoгической культуры
студентов высших учебных заведений в процессе внеурочной работы. В
Н. Г. Баженова (Ред.). Содержание и технологии внеучебной работы : сборник
материалов IV Международной заочной научно-методической конференции,
Биробиджан, 15 мая (с. 52–56). Биробиджан : Изд-во ПГУ им. ШоломАлейхема.
44.
Чумак, Л. В. (2012). Етико-філософська передумова виникнення
педагогічної деонтології. В В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскова
(Ред.). Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія,
практика : матеріали IІ Всеукраїнської науково-методичної конференції,
м. Херсон, 8-9 листопада/ (с. 227–230). Херсон: КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти».
45.
Чумак, Л. В. (2012). Деякі аспекти педагогічної деонтології в
творчій спадщині В. О. Сухомлинського. В Н. А. Калініченко (Ред.). Виховання
громадянина-патріота в педагогіці В. О. Сухомлинського та сучасній освітній
практиці : зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конфер., Кіровоград-Павлиш, 20 –
21 вересня (с. 228–232). Кіровоград : КОІППО.
46.
Чумак, Л. В. (2012). Ретроспективний погляд на формування
деонтологічних вимог до вчительської професії. Методологічні те методичні
проблеми формування історичної пам’яті учнівської молоді : матеріали
Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Херсон, 13 – 14 грудня (с.
216–221). Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
47.
Чумак, Л. В. (2013). Питання розвитку професійної культури
вчителя в педагогічній спадщині Василя Олександровича Сухомлинського. В
В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскова (Ред.). Педагогічна спадщина
А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність : матеріали
обласних педагогічних читань, м. Херсон, 15 березня (с. 144–147).
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
48.
Чумак, Л. В. (2013). Види механізмів державного управління
освітньою галуззю. В Л. Д. Кизименко (Ред.). Управління в освіті: Збірник
матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 18-19
квітня (с. 286–288). Львів: «Тріада Плюс».
49.
Чумак, Л. В. (2013). Деонтологічні якості педагога-громадянина. В
С. О. Моїсеєв, В. В. Примакова, Л. В. Чумак (Ред.). Формування у дітей і

32
молоді ціннісного ставлення до держави і суспільства: історія, реалії та
перспективи : матеріали обласної науково-методичної конференції, м. Херсон,
24 квітня (с. 191–195). Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти».
50.
Чумак, Л. В. (2013). Соціокультурні компетенції особистості.
В. В. Кузьменко, І. Я. Жорова, І. В. Воскова, В. С. Мусієнко (Ред.). Психологопедагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика : матеріали
міжнародної науково-практичної веб-конференції, м. Херсон, 15-16 травня (с.
270–273). Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
51.
Чумак, Л. В. (2013). Особливості технологічного компоненту
навчання вчителя в системі післядипломної освіти. В А. М. Зубко, І. Я. Жорова,
Л. М. Назаренко (Ред.). Управління післядипломною освітою : матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 19-20 вересня: у 2-х
частинах, Ч.2 (с. 129–134). Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти».
52.
Чумак, Л. В. (2013). Научно-практические аспекты реализации
непрерывного образования в Украине. В В. В. Герандович, Н. В. Суша (Ред.).
Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах
устойчивого развития : Материалы Одиннадцатой Международной
конференции, Минск, 27-28 сентября, Вып. 11 (с. 165–170). Минск: МИУ.
53.
Чумак, Л. В. (2013). Формирование творческих способностей
школьников в учебном процессе: научно-педагогическая апперцепція. В
Р. К. Серѐжникова (Ред.). Педагогические основы становления субъектности в
образовательном пространстве: проблема, поиск, решение : сборник научных
трудов участников Международной научно-практической конференции,
Биробиджан (с. 162–169). Биробиджан.
54.
Чумак, Л. В. (2014). Імпліцитний період початкової та середньої
освіти Херсонської губернії. В С. Г. Водотика, Ю. В. Кузьменко (Ред.). 70річний шлях Херсонської області – досягнення та перспективи розвитку :
обласній науково-практичній конференції, м. Херсон, 13 березня (с. 61–64).
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
55.
Чумак, Л. В. (2014). К. Д. Ушинський про професійну майстерність
учителя. Ідеї духовно-морального виховання особистості в педагогічній
спадщині К. Д. Ушинського : збірник тез за результатами науковопрактичного семінару, м. Миколаїв, 25 березня (с. 61–64). Миколаїв: ОІППО.
56.
Чумак, Л. В. (2014). Професійна майстерність учителя: превенція
педагогічних помилок. В С. О. Моїсеєв, В. В. Примакова, Л. В. Чумак. (Ред.).
Виховання щасливої особистості у вимірі соціокультурних викликів: матеріали
регіональної науково-методичної конференції, м. Херсон, 23 квітня (с. 243–
248). Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
57.
Чумак, Л. В. (2014). Використання ідей Ушинського в процесі
розвитку професійної майстерності вчителя світової літератури. В
Т. В. Комінарець, В. В. Кузьменко (Ред.). Педагогіка К. Д. Ушинського: історія
та сьогодення : матеріали обласної науково-практичної конференції,

33
м. Херсон, 15 травня: у 2 частинах, Ч. 2 (с. 231–235). Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти».
58.
Чумак, Л. В. (2014). Професійна майстерність вчителя світової
літератури: використання деяких індивідуально-психічних особливостей
пізнавальних процесів школярів. В В.В. Кузьменко, Н.В. Слюсаренко (Ред.).
Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика :
матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 18 – 19
(с. 252–257). Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
59.
Чумак, Л. В. (2014). Педагогіко-дидактичні положення професійної
майстерності вчителя літератури у вимірі творчої спадщини В. О.
Сухомлинського. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю : збірник тез і
анотованих матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції та
ХХІ Всеукраїнських педагогічних читань, м. Миколаїв, 25 – 26 вересня (с. 153–
154). Миколаїв : МНУ.
60.
Чумак, Л. В. (2014). Профессиональное мастерство учителя
мировой литературы: компетенция в интерпретации художественных
призведений.
Материалы
III
Международной
научно-практической
конференции «Педагогические основы становления субъектности в
образовательном пространстве: проблема, поиск, решение», Биробиджан,
29.10.14 (с. 206–211). Биробиджан.
61.
Чумак, Л. В. (2015). Національно-патріотичне виховання у
контексті етнопедагогічної пансофії. Матеріали Всеукраїнської науковометодичної конференції «Виховання особистості: національно-патріотичний
вимір», м. Херсон, 16-17 квітня, (с. 159–165). Херсон : КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти».
62.
Чумак, Л. В. (2015). Розвиток професійної майстерності вчителя
світової літератури за педагогічними ідеями В. О. Сухомлинського. В
А. М. Зубко (Ред.). Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо
культуру потреб особистості : матеріали VІIІ Міжнародної науковопрактичної конференції і XXІI Всеукраїнських педагогічних читань, м. Херсон,
24-25 вересня: в 3-х ч., Ч. ІІ, (с. 166–172). Херсон : КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти».
63.
Чумак, Л. В. (2015). Розвиток професійної майстерності вчителя
літератури: короткий синопсис державних реформ XIX ст.. В В. В. Кузьменко,
Н. В. Слюсаренко (Ред.). Теоретико-методологічні основи розвитку освіти і
управління навчальними закладами : матеріали І Всеукраїнської науковометодичної веб-конференції, м. Херсон, 23 грудня: в 2 ч., Ч. ІІ (с. 187–192).
Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
64.
Чумак, Л. В. (2016). Оперативність формувального етапу
дослідження розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури
в системі післядипломної освіти у формах ІНАКу. Розвиток сучасної освіти:
теорія, практика, інновації : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.,
Київ, 25 – 26 лютого (с. 219–221). Київ: Міленіум.
65.
Чумак, Л. В. (2016). Розвиток професійної майстерності вчителя
зарубіжної літератури в системі післядипломної світи засобом інтегрального

34
навчально-атестаційного комплексу. І. Зимомря, В. Ільницький (Ред.). Сучасні
тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті :
Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Ченстохова –
Ужгород – Дрогобич, 24-25 березня (с. 342–344). Ченстохова – Ужгород –
Дрогобич : Просвіт.
66.
Чумак, Л. В. (2016). Деякі установчі положення методики
викладання навчальної дисципліни «Зарубіжна література». В В. В. Кузьменко,
Н. В. Слюсаренко (Ред.). Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та
управління навчальними закладами : матеріали ІІ Всеукраїнської (з
міжнародною участю) науково-методичної конференції, м. Херсон,
18 листопада: в 2 ч., Ч. ІІ (с. 202–205). Херсон: КВНЗ «Херсонська академія
неперервної освіти».
67.
Чумак, Л. В. (2017). Освітні та фахові проблеми викладання
навчальної дисципліни «Зарубіжна література». В А. Душный, М. Махмудов, В.
Ильницкий, И. Зимомря (Ред.). Фундаментальные и прикладные исследования:
современные научно-практические решения и подходы: сборник материалов IIой Международной научно-практической конференции, Баку – Ужгород –
Дрогобыч, 10 марта (с. 379–382). Баку – Ужгород – Дрогобыч : Посвит.
68.
Чумак, Л. В. (2017). Педагогічний універсалізм Я. А. Коменського.
В А. М. Зубко, С. О. Моїсеєв (Ред.). Збірник матеріалів круглого столу з
міжнародною участю «Ян Амос Коменський – ноосферний світоч нової
педагогіки пансофії (всезагальної мудрості)» на честь 425-річчя від дня
народження, м. Херсон, 28 березня (с. 273–277). Херсон: КВНЗ «Херсонська
академія неперервної освіти».
69.
Чумак, Л. В. (2017). Концептуальнісні засади розвитку педагогічної
майстерності в працях академік Івана Андрійовича Зязюна. В
В.П. Андрущенко, В. Г. Кремень, Н. Г. Ничкало (Ред.). Наукова спадщина
академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності і майбутнього: збірник
матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 30-31 березня
(с. 239–242). Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова.
70.
Чумак,
Л. В.
(2017).
Науково-методичні
засади
здоров’язбережувальної педагогіки. В А. М. Зубко, С. О. Моїсеєв (Ред.).
Інноваційні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього
середовища: досвід, реалії, перспективи : матеріали всеукраїнської науковопрактичної конференції, м. Херсон, 26 квітня (с. 259–268). Херсон : КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти».
71.
Чумак, Л. В. (2018). Концептуальні положення ідеї переходу
суспільства до сталого розвитку: методологічний, методичний, практичний
рівень. В А. М. Зубко, В. В. Примакова (Ред.). Розвиток життєвої
компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний,
психологічний, інклюзивний виміри : матеріали всеукраїнської науковопрактичної конференції, м. Херсон, 20-21 вересня (с. 112–115). Херсон :
Айлант.
Наукові праці, що додатково відображають наукові результати
дисертації

35
72. Чумак, Л. В. (2015). Про активізацію й оптимізацію навчального
процесу. В В. В. Кузьменко, Н. В. Слюсаренко (Ред.). Ідеї, думки та
висловлювання Василя Сухомлинського : збірник цитат (с. 5–19). Херсон :
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти
73.
Чумак, Л.В. (2016) Особливості викладання зарубіжної
літератури в сучасній школі : методичні рекомендації. Херсон: КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти».
74.
Чумак, Л.В. Види аналізу літературних творів : методичні
рекомендації. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».
75. Чумак, Л. В. (2012). Педагогічна спадщина Я. А. Коменського і
концептуальні засади деонтологічного виховання. Науково-методичний
журнал. Таврійський вісник освіти, 1, 70–78.
76. Чумак , Л. В. (2015). Резерви розвитку професійної майстерності
вчителя у курсовий і міжкурсовий періоди післядипломної освіти. Таврійський
вісник освіти, 2 (2), 155–163
77. Чумак, Л. В. (2015). Психолого-педагогічні засади оптимізації
реалізації андрагогічного підхіду в системі післядипломної освіти. Професійне
становлення особистості : психолого-педагогічний науковий журнал, 4, 92–99.
АНОТАЦІЇ
Чумак Л.В. Теоретичні і методичні засади розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної 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 імені Івана Зязюна НАПН України,
Київ, 2018.
У дисертації представлено теоретико-методичне обґрунтування проблеми
розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти. Висвітлено ґенезу розвитку післядипломної
педагогічної освіти в Україні та визначено особливості підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів у зарубіжних країнах. Здійснено аналіз основних понять
дослідження.
Визначено сутність та охарактеризовано структуру професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури. Виокремлено критерії, показники
та рівні розвиненості професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури
у закладах післядипломної освіти.
На основі андрагогічного, компетентнісного, міждисциплінарного,
системного підходів розроблено модель та авторську концепцію розвитку
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі
післядипломної освіти.
Створено навчально-методичне забезпечення з розвитку професійної
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти,
комплекс навчальних технологій та методику їх реалізації.
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Чумак Л.В. Теоретические и методические основы развития
профессионального мастерства учителей зарубежной 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
имени Ивана Зязюна НАПН Украины, Киев, 2018.
В диссертации представлено теоретико-методическое обоснование
проблемы развития профессионального мастерства учителей зарубежной
литературы в системе последипломного образования. Освещены генеза
развития последипломного педагогического образования в Украине и выявлены
особенности повышения квалификации педагогических кадров в зарубежных
странах. Осуществлен анализ основных понятий исследования («мастер»,
«мастерство»,
«педагогическое
мастерство»,
«профессионализм»,
«профессионал», «профессиональное мастерство») на основе изучения 165
научных источников.
Определена сущность и охарактеризованы структурные компоненты
(аксиологический, гносеологический, праксеологический) профессионального
мастерства
учителей
зарубежной
литературы.
Установлено,
что
профессиональное мастерство учителей зарубежной литературы
–
совокупность
личностных
качеств,
которые
имеют
практическиориентированный характер (философские, методологические,
литературоведческие, культурологические аспекты); воспроизводятся в
концептуальном мышлении и результативной внутреннемотивированной
научной,
профессиональной
и
самообразовательной
деятельности,
направленной на развитие творческого потенциала личности.
Выделены критерии (мотивационный, когнитивный, конативный),
показатели и уровни (репродуктивный, реконструктивный, творческий)
развитости профессионального мастерства учителей зарубежной литературы в
учреждениях последипломного образования.
На основе андрагогического, компетентностного, междисциплинарного,
системного научных подходов разработана модель, которая включает целевой,
методологический, сущностно-операционный, результативный структурные
блоки. Обосновано авторскую концепцию развития профессионального
мастерства учителей зарубежной литературы в системе последипломного
образования.
Создано
учебно-методическое
обеспечение
по
развитию
профессионального мастерства учителей зарубежной литературы в системе
последипломного образования, комплекс учебных технологий и методику их
использования.
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