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Дисертаційна робота присвячена актуальній проблемі підготовки 
високопрофесійних, відповідальних педагогічних кадрів, здатних 
засвоювати та інтеріоризувати нові знання, створювати інноваційні 
педагогічні технології та впроваджувати їх в освітній процес вищої школи. 
Модернізація національної педагогічної науки зумовлює пошук резервів 
удосконалення фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти 
створює можливості переходу від традиційних форм і методів навчання до 
індивідуально-творчих з метою інтенсифікації розвитку професійної 
майстерності вчителів, зокрема вчителів зарубіжної літератури. Визнання 
на державному рівні вагомості літературної освіти, в основу якої покладено 
головні принципи освітньої політики України (фундаментальність, 
науковість і системність знань, урахування культурологічного та 
національного аспектів, найкращих надбань вітчизняної та зарубіжної 
літератури) підтверджує необхідність ґрунтовної підготовки філологів, 
здатних забезпечити виконання суспільно значущих завдань на високому 
професійному рівні. Глибоке знання теоретичних, методологічних і 
методичних основ педагогічного вдосконалення є стрижневим чинником 
реалізації розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури 
в системі післядипломної освіти. 

Дисертація логічно побудована, дослідницький матеріал 
структурований і належним чином проаналізований, 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. 
Узагальнені результати дослідження представлено у 34 таблицях, 29 схемах 
та 4 рисунках. 

Робота має очевидну наукову новизну і теоретична значущість 
одержаних результатів полягає в тому, що: уперше введено в науковий обіг 
педагогічної теорії і практики поняття «професійна майстерність учителя 
зарубіжної літератури», яке функціонує в професійній спрямованості, 
професійній діяльності, професійна саморефлексія та репрезентуються у 
результативності реалізації завдань освітнього шкільного процесу; 
теоретично обґрунтовано концептуальні засади розвитку професійної 
майстерності вчителів зарубіжної літератури як основу удосконалення в 
системі післядипломної освіти і самоосвітньої діяльності філолога; 
конкретизовано провіяну ідею розвитку професійної майстерності вчителів 
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зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; розроблено модель 
розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 
післядипломної освіти як теоретико-методичну основу удосконалення 
філологів у курсовий період підвищення кваліфікації в закладах неперервної 
освіти, що забезпечило поетапну реалізацію основних концептуальних 
положень проблеми дослідження; проаналізовано характерні особливості 
досліджуваного феномену «професійна майстерність учителя» та виявлено 
його відмінності від педагогічної майстерності, встановлено, що професійна 
майстерність учителя є похідною більш широкого явища - педагогічної 
майстерності; проведено історико-педагогічний розгляд ґенези діяльності 
закладів післядипломної освіти в аспекті функціонування навчальної 
дисципліни «Зарубіжна література» в шкільному курсі; досліджено й 
визначено історичні періоди та тенденції формування освітнього 
європейського простору з перспективою запровадження ідей закордонного 
педагогічного досвіду для розбудови сучасної неперервної педагогічної 
освіти України; розроблено структуру професійної майстерності вчителів 
зарубіжної літератури та обґрунтовано її компоненти; проаналізовано 
дієвість структурних компонентів професійної майстерності вчителів 
зарубіжної літератури в освітньому просторі з позиції динаміки дієвості 
векторів професіоналізму (професійна спрямованість, професійна діяльність, 
професійна саморефлексія); обгрунтовано методологічний супровід розвитку 
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 
післядипломної освіти, що забезпечило цілісність характерних ознак 
досліджуваного процесу (процесуальність, дієвість, результативність); 
запропоновано наукове осмислення дидактичних основ означеного 
педагогічного процесу з позиції законів діалектичної і формальної логіки; 
висвітлено понятійно-категоріальний апарат питання розвитку професійної 
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної 
освіти, який уведено у зміст науково-методичного забезпечення, 
розробленого до означеного педагогічного процесу (програми, навчальний 
посібник та методичних рекомендацій); представлено методологічні 
характеристики наукових елементів (наукова проблема, суб'єкт, об'єкт, 
предмет, вихідні пізнавальні завдання, методи дослідження, нове знання) 
педагогічного феномену «розвиток професійної майстерності вчителя 
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти»; розглянуто 
психопедагогічний аспект розвитку професійної майстерності вчителів 
зарубіжної літератури з урахуванням особливостей андрагогічної дидактики; 
складено цілісний комплекс навчальних технологій з розвитку професійної 
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної 
освіти, що ґрунтується на інтеграції методів навчання; визначено систему 
критеріїв і відповідні їм рівні розвиненості професійної майстерності 
вчителів зарубіжної літератури у системі післядипломної освіти. 

У першому розділі - «Теоретичні засади розвитку професійної 
майстерності вчителя зарубіжної літератури у післядипломній освіті» на 
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основі глибокого аналізу досліджуваної проблеми у різних галузях наукового 
знання (педевтологія, філософія, соціологія, культурологія, психологія), 
розглянуто питання професійного зростання майстерності вчителя, зокрема 
учителя зарубіжної літератури. Виявлено, що модернізації окресленого 
процесу сприяють такі положення: педевтологічні концепції, що 
розкривають соціальні та педагогічні функції учительської професії, шляхи 
підвищення рівня професіоналізму, самовдосконалення вчителя засобами 
рефлексійної практики; філософське вчення - положення про особистість, її 
формування і розвиток, духовно-практичне освоєння дійсності, зв'язок 
професіоналізму наставника з людськими потребами, об'єктивну й 
суб'єктивну зумовленість педагогічної діяльності та ін.; соціологічні 
концепції - розуміння професійної майстерності як складний конструкт 
соціальних і культурних систем, визначальна роль учителя у розвитку 
суспільства для подальшого вирішення державних завдань; культурологічний 
аспект професіоналізму вчителя - підтверджує функціональність культури як 
одного з найважливіших показників прогресу країни завдяки особливій місії 
педагога, який творить майбутнє України; формує ідеї про відтворення 
професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в інтерпретаціях 
художніх творів, спрямованих на естетичне освоєння учнями навколишньої 
дійсності, їх рівень засвоєння основних духовних цінностей світової і 
національної культурної спадщини та цінностей мистецтва, творче 
осмислення художніх образів, етичних норм, значущих для народу (країни) 
ідей, розвиток умінь встановлювати зв'язки між літературою та іншими 
видами мистецтва, здатність усвідомлювати художній зміст літератури з 
урахуванням історичних реалій і формувати себе в культурному просторі 
передусім творцями; психологія -- визначення складових динамічної 
функціональної структури професійної майстерності вчителя зарубіжної 
літератури, що відображуються у професійній спрямованості, професійній 
діяльності і професійній саморефлексії учителя-майстра. 

Дисертантом простежено зміни, що відбувалися у змісті, формах і 
методах удосконалення учителів у системі післядипломної освіти та 
навчальної дисципліни «Зарубіжна література» у ретроспективі: провідними 
тенденціями підготовки педагогічних кадрів кінець XIX - початку XX 
століття були заснування закладів освіти для підготовки й перепідготовки 
вчителів середніх шкіл, учительські з'їзди, курси підвищення досвід 
педагогів-новаторів; відбулися суттєві зміни в основних функціях освітніх 
інституцій - від науково-методичної та координаційної функцій методичних 
центрів до освітньої, науково-методичної, наукової, координаційної та 
міжнародної функцій, з 2014 р. - до сьогодні в Україні відбувається 
комплексна модернізація системи післядипломної освіти; виокремлено етапи 
розвитку методики навчальної дисципліни «Зарубіжна література», а саме: 
становлення й утвердження світової літератури як шкільної навчальної 
дисципліни (1991 - 1995 рр); розробка стандартів, програм (1995 - 1998 рр.), 
утвердження зарубіжної літератури як самостійної та самодостатньої 
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навчальної дисципліни (1998 - 2000 рр); конкретизація та обґрунтування 
методологічних засади змістового наповнення і викладання зарубіжної 
літератури, обґрунтування методологічних принципів; зміна назв навчальної 
дисципліни (з 2000 р.), що зумовлене ступенем актуалізації в програмному 
матеріалі національного елемента як концептуальної складової. 

У другому розділі - «Методологічні засади розвитку професійної 
майстерності вчителя зарубіжної літератури» дисертантом визначено та 
обґрунтовано наукові підходи (андрагогічний; компетентнісний; 
міждисциплінарний; системний), що сприяли розвитку професійної 
майстерності вчителя у після дипломній освіти. Окреслені підходи та 
інтеграція наукового знання (з таких наук, як аксіологія, андрагогіка, 
психопедагогіка, акмеологія, онтологія, антропологія, герменевтика, 
культурологія, літературознавство, методика викладання навчальної 
дисципліни «Зарубіжна література») створюють можливості для 
вдосконалення методологічної основи якісного підвищення рівня 
перепідготовки філологів і підвищенню соціальної значущості національної 
системи післядипломної освіти, загалом. 

Л.В. Чумак здійснено компаративний аналіз дефініцій щодо сутності та 
специфіки професіоналізму таких як «майстер» у контексті аксіологічного, 
гносеологічного і праксеологічного напрямів; поняття «майстерність» 
трактується здобувачем як синтез знань, освіченості, умінь, досконалості у 
контексті психопедагогіки, що свідчить про якість педагогічної діяльності; 
поняття «педагогічна майстерність» розглядається як сукупність якостей, 
властивостей, ознак і цінностей; як умілість, рівень діяльності на основі 
набутого досвіду, як досягнення акме-вершин; поняття «професіоналізм», 
«професіонал» уособлюють здобутки національної та польської наукових 
шкіл, спрямованих на продуктивну активність та набуття компетентності, на 
підготовку креативного фахівця; суб'єкта професійної діяльності; поняття 
«професійна майстерність учителя» тлумачиться автором як соціально-
психологічне утворення, що відображує здатність до педагогічної діяльності; 
сукупність якостей та вмінь; результат, прагнення до неперервної самоосвіти, 
що ґрунтується на взаємозв'язку теорії і практики. 

Здобувачем сформульовано базове поняття «професійна майстерність 
учителя зарубіжної літератури» - це сукупність особистих якостей 
фахівця, які: а) мають практикоорієнтований характер (філософські, 
методологічні, літературознавчі, культурологічні, методичні, психолого-
педагогічні аспекти); б) відтворюються у концептуальному мисленні та 
результативній внутрішньомотивованій науковій, фаховій і самоосвітній 
діяльності, спрямованій на розвиток творчого потенціалу особистості; 
в) потребують постійного вдосконалення/самовдосконалення. 

Дисертантом у процесі порівняльного аналізу доведено, що трактування 
поняття «педагогічна майстерність» характеризується переважно більш 
широкими уявленнями про особистість учителя та про ті чи інші аспекти 
педагогічної праці. Поняття «професійна майстерність» відрізняється 
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концептуально-структурним, глибоким баченням як особливостей фахової 
діяльності вчителя, так і загалом педагогічної професії, місії вчителя у 
взаємозв'язку із соціумом, культурою, системою морально-ціннісних 
орієнтацій, рефлексією, психопедагогічними чинниками. Такий підхід дає 
змогу вчителю створювати особистісні психологічні новоутворення, які 
реалізують його творчий потенціалу. 

У третьому розділі - «Зарубіжний досвід розвитку професійної 
майстерності вчителя» - розглянуто і систематизовано законодавчий аспект 
формування освітнього європейського простору який представлено 
дисертантом за хронологією і періодами у контексті соціально-економічних 
передумов та за загальною характеристикою освітніх ініціатив: освіта 
згадувалася у векторі соціальної політики Римської угоди 1957 року лише у 
контексті професійної освіти й підготовки - І період (1954 - 1970 р.); 
перетворення всієї сукупності взаємин і динамікою співробітництва в галузі 
освіти - II період (1970 - 1978 p.); інтенсифікація співпраці країн-членів ЄС 
у галузі освіти - III період (1979 - 1991 р); включення питань про освіту до 
основної законодавчої діяльності ЄС з дотриманням принципу 
субсидіарності - IV період (1992 - 1999 p.; перехід до економіки знань, 
підтримка освітніх ініціатив, прискорення структурних реформ - V період 
(2000 рік - по теперішній час). 

Л. В. Чумак на основі зарубіжного досвіду виявлено тенденції 
підготовки/перепідготовки зарубіжних учителів: надання педагогічної освіти 
університетами; підготовка фахівців із вищою освітою за двома циклами; 
заснування віртуальних університетів як складової освітнього простору; 
зростання значущості неперервної освіти; функціонування навчання 
впродовж життя як цілісної системи подальшого підвищення кваліфікації; 
наявність у навчальних програмах курсів за вибором годин для самостійної 
роботи студентів; диверсифікації ступенів і кваліфікацій, які надаються 
різними закладами освіти; автономна підготовка вчителів для різних ланок 
шкільної та професійної освіти; удосконалення/розширення стратегії 
короткострокової, професійної вищої та післядипломної педагогічної освіти 
на основі поглиблення знань, активізації досліджень та впровадження 
інновацій; визнання наукових здобутків головним показником успішної 
навчальної діяльності у контексті підготовки/перепідготовки вчителів; 
багатство змісту й різноманітність форм навчання вчителів; створення 
єдиного відкритого інформаційно-освітнього простору для педагогів; 
посилення освітньо-професійної мобільності освітян. 

Дидактичними принципами Болонського процесу, які поділяє майже 
більшість освітян і науковців України визначено: транспарентність 
(прозорість); суб' єкт-суб

5
 єктні взаємини; альтернативність суджень; 

діалогова форма розв'язання педагогічних проблем тощо. Українські заклади 
з підготовки/перепідготовки вчителів зарубіжної літератури можуть стати 
центрами формування загальноєвропейського освітнього простору з 
виконанням наукових, освітніх, інформаційних та організаційних функцій, 
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що дає змогу долучення до міжнародних програм та програм ЄС - ім. Жана 
Моне, Еразмус, Леонардо, Темпус та ін.). 

У четвертому розділі - «Концептуальні засади розвитку професійної 
майстерності вчителя зарубіжної літератури» - розглянуто українські і 
зарубіжні концепції, які сприяють розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури. До них віднесено концепції: 
програмованого навчання; «Теорії поетапного формування розумових дій», 
проблемного та розвивального навчання, технології навчання, педагогіки 
співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання, критичного мислення, 
х'ютагогіки, подвійного циклічного навчання, концептуальні положення 
гуманізації освіти І. Зязюна, авторська концепція «Комбінована система 
організації навчально-виховного процесу» М. Гузика та ін. 

Ключова ідея авторської концепції полягає в розумінні необхідності 
відтворення процесу розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 
літератури в системі після дипломної освіти у триєдиному вимірі: 1) 
філософське, історичне та соціокультурне явище; 2) особистісно-
орієнтоване явище; 3) системоутвірне явище, яке інтегрує теоретичні засади 
та дидактичний інструментарій. На основі узагальнення методологічних, 
теоретичних і методичних положень у викладанні шкільного курсу 
«Зарубіжна літератури» в загальноосвітніх закладах виокремлено 
основоположні вектори навчальної дисципліни. Література розглядається як 
естетична категорія (з позицій філософії); як культурологічна категорія (з 
позицій літературознавства і культурології); як психолого-педагогічна 
категорія, що враховує дидактичний, виховний, та розвивальний аспекти 
соціалізації школярів. До основних чинників розвитку професійної 
майстерності вчителя зарубіжної літератури віднесено: фундаменталізація 
навчання в системі післядипломної освіти; вмотивованість на досягнення 
акме-рівня; постійне вдосконалення системи власних особистісних цінностей 
і якостей, інтелекту; продуктивна пізнавальна активність; психолого-
педагогічна ерудиція; багатогранність інтересів; повноцінна реалізація 
власного потенціалу в діалоговій педагогіці, рефлексивній діяльності; 
збагачення власного досвіду; прагнення до моральної, професійної та 
загальнокультурної досконалості, творчість тощо. 

Дисертантом розроблено, теоретично обґрунтовано модель розвитку 
професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в післядипломній 
освіті, яка побудована з урахуванням досягнень педевтології як наукового 
знання про людину, міждисциплінарності й інтегративності її 
психопедагогічної сутності. Створена модель містить цільовий, 
методологічний, сутнісно-операційний та результативний блоки. Здобувачем 
визначено критерії, показники та рівні розвиненості професійної 
майстерності вчителів зарубіжної літератури; обґрунтовано авторську 
концепцію розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 
літератури в системі післядипломної освіти 



У п'ятому розділі «Експериментальна перевірка ефективності моделі 
розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в 
системі післядипломної освіти» представлено етапи педагогічного 
експерименту; теоретичне обґрунтування і методику використання 
комплексу навчальних технологій у визначеному напрямі; узагальнено 
результати впровадження авторської моделі. З добувачем здійснено 
експериментальну перевірку ефективності розробленої моделі розвитку 
професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 
післядипломної освіти на аналітичному, констатувальному, формувальному 
етапах експерименту. На аналітичному етапі - виявлено спільні елементи 
проблеми підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії у 
досвіді роботи як профільних, так і класичних ЗВО, що дало змогу 
виокремити інноваційні елементи в організації практичної підготовки 
учителів в окресленому напрямі, а також узагальнити отриману інформацію 
та обгрунтовати мету подальшого наукового пошуку. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту проведено 
дослідження доцільності використання засобів професійної майстерності у 
практичній діяльності вчителів зарубіжної літератури, виділено відповідні 
критерії, показники та рівні розвитку такого виду майстерності вчителів. 
З'ясовано проблеми, що виникають у філологів з набуттям високого рівня 
професіоналізму, доведено зацікавленість учителів у підвищенні рівня 
професійної майстерності як дієвої функції налагодження результативної 
педагогічної діяльності. 

У процесі формувального експерименту здобувачем розроблено та 
впроваджено цілісний комплекс навчальних технологій з розвитку 
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 
післядипломної освіти, що відповідає логіці стратегії, тактиці і операціям 
означеного процесу і складається з трьох груп технологій: а) активних 
інтеракцій (технології проблемного, контекстного, кооперативного, 
ситуативного, вітагенного навчання); б) інтерактивних інтеракцій 
(технологія навчання як дослідження; технологія евристичного, 
розвивального, концентрованого, сегментарного навчання; технологія 
укрупнення дидактичних одиниць; технологія критичного мислення; 
технологія проектної діяльності; Фреймова технологія навчання; технологія 
інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального 
матеріалу; технологія експресивної психотехніки; технологія 
результативного навчання за структурою моделі Колба); в) групи технологій 
імітаційних інтеракцій (технологія ігрової діяльності; техніка воркшоп 
сценічного мовлення). 

У системі післядипломної освіти Л.В. Чумак передбачено опанування 
інноваційними технологіями, методами та засобами навчання, що включає 
такий дидактичний інструментарій: для вдосконалення аксіологічного 
компоненту - технологія експресивної психотехніки, психопедагогічні 
прийоми мотивації, дидактичні прийоми збудження інтересу, технологія 
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вітагенного навчання з голографічним підходом; гносеологічного - технології 
евристичного, розвивального, концентрованого, сегментарного навчання; 
техології укрупнення дидактичних одиниць, критичного мислення, проектної 
діяльності навчання як дослідження; різноманітні інноваційні розвивальні 
прийоми; праксеологічного - технологія ігрової діяльності (метод «живої» 
лекцій з аналізом твору в рольових іграх, метод ділової гри, метод 
кольорограми світу літературного героя, форма ораторського мистецтва 
«конкурс читців», форма театральної мистецтва інсценівки та ін.), техніка 
воркшоп сценічного мовлення. 

За результатами формувального етапу експериментальної роботи 
виявлено, що за підсумками вхідного контролю рівня професійної 
майстерності вчителів зарубіжної літератури у контрольних та 
експериментальних групах середній бал КГ складав 81%, ЕГ - 81,1%. За 
показниками підсумкового контролю, спостерігаються позитивні тенденції 
щодо збільшенні рівня показників: аксіологічного компонента розвитку 
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури у процесі 
впровадження навчального комплексу за стратегією інноваційного навчання 
в системі післядипломної освіти в експериментальних групах становив 
12,9%, у контрольних групах - 2,7%; гносеологічного компонента у 
філологів експериментальних груп становив 15,6%, у вчителів зарубіжної 
літератури контрольних груп - 3,8 %; праксеологічного компонента у 
філологів експериментальних груп становив 11,9 %, у контрольних групах -
3,2 %. Кількість філологів, які мали показники щодо індиферентного і 
активного рівнів розвиненості професіоналізму збільшилася на 10,3 %. При 
порівнянні результатів після завершення експерименту між 
експериментальними та контрольними групами визначено суттєву різницю у 
досліджуваних показниках. Достовірність отриманих результатів 
формувального етапу експерименту підтверджено методами статистичного 
аналізу, що засвідчило ефективність використання в закладах неперервної 
педагогічної освіти моделі розвитку професійної майстерності вчителів 
зарубіжної літератури для інтенсифікації означеного процесу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертантом створено сучасний дидактичний інструментарій. Розроблено та 
впроваджено в освітній процес закладів післядипломної педагогічної освіти 
науково-методичне забезпечення, складниками якого є авторська програма 
спецкурсу «Професійна майстерність учителя зарубіжної літератури»; 
навчальний посібник «Викладання зарубіжної літератури в школі»; 
методичні рекомендації «Особливості викладання зарубіжної літератури в 
сучасній школі»; методичні рекомендації «Види аналізу літературних 
творів», та комплексу навчальних технологій з розвитку професійної 
майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної 
освіти. Запропонований автором комплекс методик для діагностування рівня 
полікультурної компетентності може використовуватися викладачами 
закладів вищої освіти, закладів післядипломної педагогічної освіти, 
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учителями-практиками, які працюють над проблемою вдосконалення і 
самовдосконалення. 

Зміст дисертації адекватно відображений в авторефераті. Робота 
доповнена ґрунтовними додатками. 

Позитивно оцінюючи в цілому дисертаційну роботу, вважаємо за 
доцільне висловити деякі побажання і зауваження. 

1. На с. 74 дисертант посилається на думку В. Вакуленко (2008), яка 
вважає, що «з моменту виникнення педагогічної професії за вчителями 
закріпилася, перш за все, виховна функція», що цілком справедливо. Тому, 
на наш погляд, більшу увагу необхідно звернути на обґрунтування виховної 
функції педагога, оскільки освітній функції приділено значно більша увага 
(с.74-78). У дисертації здобувач неодноразово зазначає роль виховання. Так, 
на с. 83 дисертант наголошує, що проблеми формування та вдосконалення 
професійної майстерності вчителя порушувалися на сторінках періодичних 
видань, популярних у середовищі освітян: «Журнал для воспитателей», 
«Земская школа», «Вестник воспитания». Крім того автор справедливо 
зауважує, що вчителі-філологи у більшості своїй виконували також функції 
класних керівників, що передбачало обов'язковість ґрунтовного знання 
особистості учня, формування почуття громадянськості й національної 
самосвідомості, поглиблення прагнення школярів до самоосвіти та 
самовиховання (с.85). Все це підкреслює важливість виховної функції 
професії педагога. 

2. При аналізі наукових підходів у підрозділі 2.1. необхідно було б 
звернутися до положень Концепції «Нова українська школа» при 
характеристиці компетентнісного підходу у підготовці вчителя (с 107-152), 
який має орієнтувати учнів на оволодіння ключовими компетентностями, 
зокрема при спілкуванні державною мовою та спілкуванні іноземними 
мовами з метою розвитку загальнокультурної грамотності. Також у 
Концепції підкреслено значення виховання учнів на цінностях. 

3. У підрозділі 2.3. на с. 166 дисертантом у контексті компаративного 
аналізу представлено детальне розуміння науковцями сутності і характерних 
ознак базових понять дослідження, що відображено у відповідних додатках 
та таблицях, зокрема понять «майстер», «майстерність. Проте важливо було 
б виділити не стільки напрями, скільки категоріальні ознаки та смислові 
одиниці аналізу досліджуваних понять і підрахувати частоту їх з'явлення. 
Крім того при узагальненні результатів категоріального аналізу базових 
понять, варто більше акцентувати увагу на таких спільних характеристиках, 
що об'єднує ці поняття, як висока якість, високий рівень досягнень, 
досконалість, прагнення до постійного самовдосконалення і саморозвитку, на 
досягненні акме-вершин в особистісний та професійній сферах. 

4. У розділі 3 дисертантом представлено ціннісні ідеї та досвід 
зарубіжного досвіду щодо розвитку професійної майстерності вчителя 
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. Бажано чіткіше 
виділити критерії, за якими здійснюється порівняльне дослідження. 
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5. У підрозділі 4.1. проаналізовано різноманітні національні і зарубіжні 
концепції розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури 
на с. 258-262. Здобувач зазначає, що серед сучасних зарубіжних концепцій 
більш затребуваною є концепція критичного мислення. Проте в останні роки 
розвивається і поширюється концепція креативного мислення. Дисертант 
також відзначає роль креативного мислення (с. 348-353) та аналізує 
педагогічний прийом «ПМІ» (Плюс, Мінус, Інтересно), розроблений 
британським фахівцем у галузі нестандартного мислення доктором Е. Боно 
для всебічної оцінки нових ідей і рішень проблем, який теж наголошує на 
важливості саме креативного мислення. Тому дисертанту бажано було б 
описати і концепцію креативного мислення. 

6. На с. 307 представлено модель розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. Сутнісно-
операційний блок моделі бажано було поділити на два блоки відповідно 
змістовий та процесуальний, оскільки в дисертації переконливо 
представлено сутнісний/змістовий складник з виділенням структурних 
компонентів (аксіологічний, гносеологічний, праксеологічний) професійної 
майстерності вчителя зарубіжної літератури (с. 299-302). 

7. Варто посилити аналітичний опис отриманих результатів дослідження 
(с. 392-394), наприклад, зазначити, які ж з представлених технологій, методів 
мали найбільший вплив на формування професійної майстерності вчителя 
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 

Проте висловлені побажання та зауваження не применшують позитивної 
оцінки дисертаційної роботи Чумак Лариси Володимирівни. 

Аналіз дисертаційної роботи Чумак Лариси Володимирівни на тему 
«Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності вчителів 
зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» за актуальністю, 
змістом, обсягом та якістю оформлення, новизною, теоретичним та 
практичним значенням основних результатів є завершеним самостійним 
дослідженням, що відповідає вимогам пунктів 9, 10, 12, 13 «Порядку 
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 
наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України № 567 від 24.07. 2013 р., (зі змінами, внесеними згідно постанови 
Кабінету Міністрів України № 656 від 19. 08. 2015 р., № 1159 від 30.12. 2015 
р., № 567 від 27.07. 2016 р.), що дає підстави для присудження Чумак Ларисі 
Володимирівні наукового ступеня доктора педагогічних наук за 
спеціальносте) 13.00.04 - «Теорія і методика професійної освіти». 


