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ДОВІДКА 
про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження 
Чумак Лариси Володимирівни

на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 
зі спеціальності 13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти

Результати дисертаційного дослідження Чумак Л. В. пройшли апробацію в 

освітньому процесі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська 

академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради протягом 2012- 

2017 pp.

Упровадження ідей багатопланового рішення міждисциплінарного 

дослідження розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури 

в системі післядипломної освіти, що відображені в обґрунтованих положеннях 

педовтології, методології та методики вказаного процесу, в однойменних 

авторській системі й навчальному комплексі, в навчально-методичному 

посібнику «Викладання зарубіжної літератури в школі» та реалізовувалися із 

застосуванням аспектів компаративістики, забезпечило: інтенсифікацію

аксіологічного компоненту означеної педагогічної конструкти; удосконалення 

й систематизацію фахових знань філологів; ґрунтування викладацької 

діяльності на правильному використанні концептуальних засад наукових 

підходів і дидактичних принципів; підвищення рівня професійної майстерності
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вчителів зарубіжної літератури (зростання кількості вчителів з високим і 

середнім рівнем та зменшення низького рівня засвідчено показниками).

У ході проведення експериментального дослідження зроблено висновки 

про ефективність упровадження запропонованих навчально-методичних 

матеріалів, а з’ясовані здобувачем перспективи розвитку професійної 

майстерності вчителя сприяють удосконаленню освітнього процесу закладу 

післядипломної освіти.

Довідка про впровадження розглянута й затверджена на засіданні кафедри 

педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності (протокол № 6 від 

2 червня 2017 року).

Перший проректор, проректор
з наукової роботи І.Я. Жорова

Завідувач кафедри педагогіки, 
менеджменту освіти й 
інноваційної діяльності В.В. Кузьменко
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Довідка 
про впровадження  

результатів дисертаційного дослідження  
Чумак Лариси Володимирівни

на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 
зіспеціальності 13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти

Результати дисертаційного дослідження Чумак Л. В. використовувалися 
у М иколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 
протягом 2016-2017 навчального року.М іждисциплінарність дослідження 
проблеми розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури 
в системі післядипломної освіти реалізовувалося у контексті педовтології. 
Багатоплановість рішеннявказаної ідеї відображено в авторській системі 
розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 
післядипломної освіти таобґрунтованих положенняхпедовтології, методології 
та методики означеногопроцесу, однойменному навчальному комплексі та 
навчально-методичному посібнику «Викладання зарубіжної літератури в 
школі» й реалізовувалося з пріоритетністю психопедагогічного підходу. 
М етодологічні підстави дослідження дозволяють оптимізувати проектування 
розвиваючого професійно-освітнього простору для інтенсифікації 
удосконалення вчителя гуманітарного профілю як рефлексуючого практика, 
що знає фахову методику й володіє методологією наукового пізнання, 
здатного до суб’єктивного розуміння педагогічного процесу, розумової 
діяльності в режимі методологічної та педагогічної рефлексії, має систему 
інтеріоризованих цінностей, котрі визначають професійну свідомість 
(самосвідомість), акме вчителя-професіонала і детерміновані властивостями
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інтегральної індивідуальності. Розроблений навчальний комплекс розвитку 
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури може бути 
адаптованим до різних освітніх цілей і широко використовуватися в системі 
післядипломної освіти, оскільки забезпечує цілісність та інтегративність 
освітнього процесу.

Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення 
спеціальних дисциплін та дисциплін психолого-педагогічного циклу, 
розробки нормативних і варіативних курсів у закладах післядипломної 
освіти.

Довідка про впровадження розглянута й затверджена на засіданні 
кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти 
М иколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
(протокол № 5 від 17 травня 2017 p.).
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СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007, тел. /Факс: (0542) 33-40-67; 
e-mail: sumy.oippotajgmail.com Код ЄДРПОУ 02139771
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ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Чумак Лариси Володимирівни

на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 
зі спеціальності 13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти

В Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ідеї 
міждисциплінарного дослідження проблеми розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури реалізовувалися протягом 2015-2017 років. 
Використовувалися обгрунтована однойменна авторська система, положення 
педовтології, методології та методики означеного процесу з пріоритетністю 
психопедагогічного підходу; розглядалося здійснене в дослідженні вирішення 
проблеми удосконалення особистості й педагогічної діяльності фахівця освітянської 
галузі. Визначені методологічні підстави дослідження дозволяють спроектувати 
розвиваючий професійно-освітній простір, удосконалити підготовку фахівця -  
рефлексуючого практика, здатного до суб’єктивного розуміння педагогічного 
процесу, розумової діяльності в режимі методологічної та педагогічної рефлексії, має 
систему інтеріоризованих цінностей, котрі визначають професійну свідомість 
(самосвідомість) акме вчителя-професіонала й детерміновані властивостями 
інтегральної індивідуальності. Розроблений навчальний комплекс розвитку 
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури може бути адаптованим до 
різних освітніх цілей і широко використовуватися в системі післядипломної освіти, 
оскільки забезпечує цілісність та інтегративність освітнього процесу.

Реалізацією апробації підтверджується актуальність дисертаційного 
дослідження та доцільність застосування його результатів в освітньому процесі 
закладу післядипломної освіти.

Довідка про впровадження розглянута й затверджена на засіданні кафедри 
професійної освіти та менеджменту (протокол № 15 від 19 червня 2017 року).
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Довідка 
про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження  
Чумак Лариси Володимирівни

на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури в системі післядигіломної освіти» 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 
зі спеціальності 13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти

Протягом 2012-2017 pp. результати дисертаційного дослідження 
Чумак Л.В. використовувалися у роботі Комунального вищого навчального 
закладу «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти». Відображені в авторській системі розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти й 
обґрунтуваних положеннях педовтології, методології та методики вказаного 
процесу, однойменному навчальному комплексі та навчально-методичному 
посібнику «Викладання зарубіжної літератури в школі» ідеї 
міждисциплінарного дослідження реалізовувалися з урахуванням аспектів 
компаративного аналізу та психопедагогічного підходу. Методологічні 
підстави дослідження надали можливість оптимізувати проектування 
розвиваючого професійно-освітнього простору для інтенсифікації підготовки 
вчителя гуманітарного профілю як рефлексуючого практика, що знає фахову 
методику й володіє методологією наукового пізнання, здатного до 
суб’єктивного розуміння педагогічного процесу, розумової діяльності в 
режимі методологічної та педагогічної рефлексії, має систему 
інтеріоризованих цінностей, котрі визначають професійну свідомість 
(самосвідомість) акме вчителя-професіонала і детерміновані властивостями 
інтегральної індивідуальності. Розроблений навчальний комплекс розвитку
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професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури може бути 
адаптованим до різних освітніх цілей та використовуватися при оновленні 
змісту спеціальних дисциплін і дисциплін психолого-педагогічного циклу, 
розробці варіативних курсів у педагогічних університетах. Реалізацією 
апробації підтверджується актуальність дисертаційного дослідження та 
доцільність застосування його результатів у процесі підготовки майбутніх 
учителів.

Завідувач кафедри 
кандидат педагоги

Ректор, доктор фи

Довідка про в 
гуманітарної освіт
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про впровадження результатів дисертаційної роботи 
Чумак Лариси Володимирівни

з теми «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 
зі спеціальності 13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти

У освітньому процесі Херсонського державного університету 
реалізовувалися основні ідеї міждисциплінарного дослідження проблеми 
розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури. Зокрема, 
упродовж 2015-2017 pp. під час викладання навчальних дисциплін 
«Методика навчання української мови в школах національних меншин», 
«Дитяча література», «Методика літературного читання», «Країнознавство» 
було застосовано елементи авторської системи розвитку професійної 
майстерності вчителя й положення педовтології, методології та методики 
означеного процесу з пріоритетністю психопедагогічного підходу. 
Результати дослідження сприяли оновленню змісту, технологій, методів і 
форм освітнього процесу, удосконаленню професійної підготовки майбутніх 
учителів та підвищенню престижу обраної професії. Методологічні підстави 
дослідження дозволяють оптимізувати проектування розвивального 
професійно-освітнього простору для інтенсифікації підготовки вчителя 
гуманітарного профілю, що знає фахову методику й володіє методологією 
наукового пізнання, здатного до суб’єктивного розуміння педагогічного 
процесу, розумової діяльності в режимі педагогічної рефлексії, має систему 
інтеріоризованих цінностей, котрі визначають професійну свідомість 
(самосвідомість), акме вчителя-професіонала і детерміновані властивостями 
інтегральної індивідуальності. У процесі фахової підготовки майбутнього 
вчителя початкової школи було використано та випробувано саме такі праці 
Чумак Л.В.: «Розвиток професійності вчителя-філолога: імпліцитність,
експліцитність, інституціональність»; «Розвиток професійної майстерності 
вчителя в системі післядипломної освіти» [Теоретико-методичні основи 
вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення:

^  Ж  2 0 1 ^ р .№ j p S - s . f /
На № ________________ від__________ 201__р.
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психолого-педагогічний аспект : колективна монографія / В.В. Кузьменко, 
Є.П.Голобородько, Н.В. Слюсаренко та ін.; за ред. В.В. Кузьменка, 
Н.В.Слюсаренко; Голограмні вектори розвитку професійної майстерності 
вчителя літератури у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / 
J1.В.Чумак // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та актуальні 
проблеми сьогодення : колективна монографія / В . В .  Кузьменко, Г. М. Сагач, 
Н. В. Слюсаренко та ін. ; за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. Означені 
матеріали автора є ефективними в компаративному аспекті цілеспрямованої 
педагогічно-організованої соціалізації індивіда як альтернативного шляху 
засвоєння предметного змісту спеціальних дисциплін в умовах 
білінгвального поліетнічного соціокультурного середовища півдня України. 
Розроблений навчальний комплекс розвитку професійної майстерності 
вчителів зарубіжної літератури може бути адаптованим до різних освітніх 
цілей і широко використовуватися в системі багаторівневої професійної 
освіти, оскільки забезпечує цілісність та інтегративність освітнього процесу. 
Здійснена апробація підтвердила актуальність дисертаційної роботи та 
доцільність застосування його результатів у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів для вдосконалення спеціальних дисциплін та фахових 
спецкурсів, розроблення нормативних і варіативних курсів у процесі 
підготовки на факультетах педагогічного спрямування.

Довідку про впровадження розглянуто й затверджено на засіданні 
кафедри філології (протокол № 11 від 06 червня 2017 року.

Проректор з наукової

Нагрибельна І.А.
(0552)326762
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ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження  

Чумак Лариси Володимирівни
на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» 
на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

зі спеціальності 13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти

Основні ідеї міждисциплінарного дослідження, проблеми розвитку професійної 
майстерності вчителя зарубіжної літератури, здійсненого Чумак Л. В, 
реалізовувалися у навчально-виховному процесі Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Зокрема, впродовж 2015- 
2017 pp. під час викладання навчальних дисциплін «Основи педагогічної 
майстерності» та «Освітні технології» використовувалися обґрунтовані авторська 
система розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури, а також 
положення педовтології, методології та методики означеного процесу з 
пріоритетністю психопедагогічного підходу; розглядалося здійснене в дослідженні 
вирішення проблеми удосконалення особистості й педагогічної діяльності фахівця 
освітянської галузі. Результати дослідження сприяли оновленню змісту, технологій, 
форм і методів навчально-виховного процесу, удосконаленню професійної 
підготовки майбутніх учителів та підвищенню престижу обраної професії. 
Розроблений навчальний комплекс розвитку професійної майстерності вчителів 
зарубіжної літератури може бути адаптованим до різних освітніх цілей і широко 
використовуватися в системі багаторівневої професійної освіти, оскільки забезпечує 
цілісність та інтегративність освітнього процесу.

Довідка про впровадження розглянута й затверджена на засіданні кафедри 
педагогіки і методики початкової та дош кільної освіти (протокол № 9 від 08 червня
2017 року).
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Довідка
про впровадження результатів дисертаційного дослідження  

Чумак Лариси Володимирівни
на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» 
на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

зі спеціальності 13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти

В освітньому процесі Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т.Г. Шевченка результати дисертаційного дослідження 
Чумак Лгриси Володимирівни щодо розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 
використовувалися упродовж 2015-2017 pp. Багатоплановість 
міждисциплінарного дослідження, відображена в обґрунтованих положеннях 
педовтології, методології та методики означеного процесу, однойменному 
навчальному комплексі та навчально-методичному посібнику «Викладання 
зарубіжної літератури в школі», реалізовувалася з пріоритетністю 
психопедагогічного підходу. Методологічні положення дослідження надали 
можливість оптимізувати проектування розвиваючого професійно-освітнього 
простору, сприяли оновленню змісту, технологій, форм і методів навчально- 
виховног~ процесу, удосконаленню професійної підготовки майбутніх 
учителів та підвищенню престижу обраної професії. Розроблений навчальний 
комплекс розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури 
може бути адаптованим до різних освітніх цілей і широко використовуватися 
в системі багаторівневої професійної освіти, оскільки забезпечує цілісність та 
інтегративність освітнього процесу.

Здійснена апробація підтвердила актуальність дисертаційного 
дослідження та доцільність застосування його результатів у процесі 
професійної підготовкіуйІи^іШ ^йителів гуманітарного профілю.
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