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Актуальність теми рецензованого дослідження 

Актуальність міждисциплінарного фундаментального дослідження 

зумовлена зростанням суспільних вимог щодо забезпечення якості й 

інноваційного розвитку української освіти. Роль і функції учителя зарубіжної 

літератури особливі. Важливі завдання освітньої галузі «Мови і літератури» в 

контексті реалізації Концепції нової української школи (2016), Концепції 

розвитку педагогічної освіти (2018) здатний виконувати 

конкурентоспроможний на ринку освітніх послуг учитель-словесник,   котрий 

у фасилітативному форматі навчальної діяльності сприяє кращому розумінню 

національних, європейських та світових цінностей, засобами художньої 

словесності як потужного засобу державо- і націєтворення, оригінальної й 

української перекладної літератури виховує учнів і як активних національно 

свідомих громадян відкритої, демократичної та незалежної України з 

високим рівнем загальної культури, активною життєвою позицією, і як 

громадян світу із планетарним баченням й усвідомленням того, що «кожен 

терен, де проживає історичний етнос і письменник, має свою енергетику».  

Це передбачає зміни у професійних установках, ціннісно-світоглядних 

орієнтирах учителя. Переосмислення соціальної і професійної місії вчителя 

зарубіжної літератури актуалізує необхідність модернізації теоретичних і 

методологічних засад розвитку його професійної майстерності в системі 

післядипломної освіти. 



Лариса Володимирівна Чумак дослідила проблему на соціально-

культурному, методологічному (дисертація пронизана фундаментальними 

ідеями андрагогічного, компетентнісного, міждисциплінарного, системного 

підходів), теоретичному (вагомою є джерельна база дослідження: 

757 найменувань, із них 169 – іноземними мовами), професійно-практичному  

рівнях. Дослідження відповідає законодавчим і нормативним документам, 

зокрема, враховано положення Законів України «Про освіту» (2017), «Про 

вищу освіту» (2014); Указ Президента України «Про національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (2013); Концепцію освіти 

дорослих в Україні (2016); Концепцію літературної освіти (2013); Державний 

стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2011) тощо. 

Зв’язок дисертації  із науковими програмами, планами, темами 

 Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри педагогіки, менеджменту освіти Комунального вищого навчального 

закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної 

ради «Теоретико-методологічні основи вдосконалення психолого-

педагогічної підготовки педагогічних кадрів до навчальної діяльності в 

загальноосвітніх навчальних закладах», є складником загальноакадемічної 

теми «Теоретико-методологічні основи вдосконалення системи освіти та 

поліпшення її кадрового забезпечення» (РK № 0104U010624). Тема 

дисертації затверджена вченою радою Комунального вищого навчального 

закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної 

ради (протокол № 7 від 12.05.2011 р.) та узгоджена в Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в 

Україні (протокол № 2 від 28.02.2012 р.). 

Структура роботи 

Структурні компоненти дослідження (анотації українською і 

англійською мовами, вступ, 5 розділів, висновки до розділів, загальні 

висновки) пов'язані внутрішньою логікою.  11 додатків; 34 таблиці, 29 схем 

та 4 рисунки унаочнюють вирішення 7 завдань роботи. Повний обсяг 



докторської дисертації складає 675 сторінок, основний текст – 406 сторінок.  

Найбільш істотні наукові результати дисертації 

1. Дисертанткою вперше здійснено цілісне дослідження проблеми 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти з урахуванням андрагогічного, компетентнісного, 

міждисциплінарного, системного підходів. 

2.На основі системно-історичного методу, методу термінологічного 

аналізу в науковий обіг уведено поняття «професійна майстерність вчителя 

зарубіжної літератури», що визначено як багатоаспектне явище (історичне, 

соціальне, особистісно-орієнтоване, системотвірне), сукупність особистісних 

якостей, що мають практикоорієнтований характер (філософські, 

методологічні,  літературознавчі, культурологічні, методичні, психолого-

педагогічні аспекти), відтворюються в концептуальному мисленні та 

результативній мотивованій науковій, фаховій і самоосвітній діяльності 

учителя, спрямованій на розвиток творчого потенціалу особистості й 

потребують постійного вдосконалення, самовдосконалення.  

Поняття «професійна майстерність учителя» представлено як похідне 

від педагогічної майстерності соціально-психологічне утворення, що 

відображає здатність до педагогічної діяльності, сукупність якостей та вмінь, 

морально-ціннісні орієнтації, результат, прагнення вчителя до неперервної 

самоосвіти, що ґрунтується на  взаємозв’язку теорії і практики, реалізації  

його творчого потенціалу. Характеристику поняття представлено також на 

основі ґрунтовного аналізу дефініцій базових понять: «майстер» – крізь 

призму аксіологічного, гносеологічного і праксеологічного аспектів;   

«майстерність» – у вимірах психопедагогіки; «професіоналізм» – через 

студіювання здобутків національної та польської наукових шкіл щодо  

підготовки креативного фахівця; суб’єкта професійної діяльності; 

культурологічний аспект, що підтверджує особливу місію педагога, який 

засобами художніх творів світової і національної культурної спадщини 

формує  духовні й естетичні цінності, етичні норми учнів. 



3. У результаті вивчення наукових джерел й особливостей професійної 

діяльності, методів порівняння, узагальнення розроблено структуру 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури: обґрунтовано  такі 

компоненти, як аксіологічний (громадянська позиція; соціальна зрілість; 

моральні цінності; педагогічні здібності; деонтологічні якості; розвинені 

перцептивні здібності; позитивний світогляд); гносеологічний (методологічна, 

літературознавча, культурологічна, методична компетентності; знання 

педагогіки та психології; епістемологічне пізнання; розвиток інтелектуальної 

сфери); праксеологічний (творча пізнавальна діяльність; рефлексивні уміння; 

здатність використовувати конструктивні ідеї педагогічного досвіду; 

педагогічна техніка; акторська майстерність), їх дієвість під кутом дієвості 

складників професіоналізму – професійної спрямованості, професійної 

діяльності, професійної саморефлексії. 

4.Теоретично обґрунтовано концептуальні засади розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної 

освіти. З цією метою проаналізовано зміст, форми і методи вдосконалення 

учителів у системі післядипломної освіти крізь призму розвитку методики 

навчальної дисципліни «Зарубіжна література» (становлення світової 

літератури як шкільного предмету (1991 – 1995 рр.); розробка стандартів, 

програм (1995 – 1998 рр.), утвердження зарубіжної літератури як 

самостійного предмету (1998 – 2000 рр.);  обґрунтування методологічних 

засад; зміна назви предмету (з 2000 р.), що зумовлене  актуалізацією 

національного компонента і розгляду літератури як естетичної, 

культурологічної, психолого-педагогічної категорій, що враховує 

дидактичний, виховний, та розвивальний аспекти соціалізації школярів), 

удосконалення уявлень учителів про літературний розвиток учнів, розвиток 

творчих здібностей учителя. 

Для обґрунтування концептуальних засад проведено вивчення 

зарубіжного досвіду й виявлено окремі аспекти підготовки/перепідготовки 

вчителів гуманітарного профілю, зокрема вдосконалення/розширення 



стратегії короткострокової, професійної вищої та післядипломної 

педагогічної освіти на основі поглиблення знань, активізації досліджень та 

впровадження інновацій; різноманітність форм навчання вчителів; створення 

єдиного відкритого інформаційно-освітнього простору для педагогів; 

посилення освітньо-професійної мобільності освітян, їх долучення до 

міжнародних програм та програм. 

Розвиток професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури 

представлено як цілеспрямований спеціально організований у системі 

післядипломній освіті неперервний, багаторівневий, диференційований 

процес підготовки вчителя-професіонала, на кожному етапі якого (перцепції, 

апперцепції, продукції) акцентуються, проявляються, удосконалюються знання, 

конкретні здатності оцінювати літературні явища й факти, особливості 

індивідуального стилю митців тощо, уміння аналізу та інтерпретації, 

комунікативні й когнітивні навички.  

5. Основна ідея авторської концепції розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

полягає в розумінні необхідності розгляду і  проектування  процесу розвитку 

професійної майстерності вчителя-словесника як філософського, історичного 

та соціокультурного явища, а також як особистісно-орієнтованого й 

системотвірного явища, що інтегрує  теоретико-методогічні та методичні 

засади та дидактичний інструментарій. У концепції відображені провідні 

положення філософії освіти, методологічних підходів (андрагогічного, 

компетентнісного, міждисциплінарного, системного); фундаменталізації 

навчання, розвиток фахово-методичної компетентності в системі 

післядипломної освіти й усвідомлення естетичного, культурологічного, 

психолого-педагогічного аспектів шкільного курсу «Зарубіжна література»; 

акцентовано увагу на розвитку мотивації вчителя досягати акмевершини; на 

самостійності вчителя у виборі форм підвищення кваліфікації; розвиток 

професійної майстерності на засадах «відкритої освіти» та ін.  



6. У ході поетапної реалізації авторської концепції розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

розроблено й теоретично обґрунтовано відповідну модель, що побудована з 

урахуванням досягнень педевтології, а структурними блоками є: цільовий 

(мета, завдання); методологічний (андрагогічний, компетентнісний, 

міждисциплінарний, системний наукові підходи; загальнодидактичні та 

специфічні принципи; закономірності розвитку професійної майстерності); 

сутнісно-операційний (структурні компоненти  професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури (аксіологічний, гноселогічний, 

праксеологічний); дидактичний інструментарій (навчально-методичний 

посібник, методичні рекомендації, програма спецкурсу, комплекс навчальних 

технологій); результативний (критерії, рівні (репродуктивний, 

реконструктивний, творчий) розвитку професійної майстерності,  результат). 

7. З метою розвитку компонентів професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури у процесі формувального експерименту авторкою було 

створено цілісний комплекс навчальних технологій. Зокрема, для розвитку 

аксіологічного компонента актуальною виявилась технологія експресивної 

психотехніки, психопедагогічні прийоми мотивації, дидактичні прийоми 

збудження інтересу, технологія вітагенного навчання з голографічним 

підходом; для розвитку гносеологічного компонента – технології  

евристичного, розвивального, концентрованого, сегментарного навчання; 

технології укрупнення дидактичних одиниць, критичного мислення, 

технологія «Розвиток критичного мислення через читання та письмо»; 

проектної діяльності як дослідження; технологія результативного навчання за 

структурою моделі Колба; для розвитку праксеологічного компонента – 

технологія  ігрової діяльності (метод «живої» лекцій з аналізом твору в 

рольових іграх, метод кольорограми світу літературного героя, форма 

театральної мистецтва інсценівки та ін.), техніка воркшоп сценічного 

мовлення; окреслено основні форми, методи і прийоми реалізації зазначених 

навчальних технологій. 



8. Для експериментальної перевірки на основі вивчення психологічних, 

педагогічних джерел, аналізу сучасного стану проблеми у практичній 

діяльності визначено систему критеріїв (мотиваційний, когнітивний, 

конативний, показників  та рівні (репродуктивний, реконструктивний та 

творчий) розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури 

у системі післядипломної освіти. За результатами  формувального етапу 

експериментальної роботи виявлено, що в експериментальних групах 

спостерігаються позитивні зміни як кількісні, так і якісні щодо розвитку 

кожного із компонентів професійної майстерності, між експериментальними 

та контрольними групами визначено суттєву різницю у рівнях.   

Аналіз дисертації засвідчує, що поставлені 7 завдань розв’язано, мету 

наукового пошуку загалом досягнуто. Зміст дослідження  свідчить про 

володіння здобувачкою проблемами теорії і методики професійної освіти. 

На кожному етапі дослідно-експериментальної роботи авторка 

аналізувала зміст, методи, форми навчальної роботи, результати зрізів, 

робила відповідні корекції. Кожний етап забезпечувався навчально-

методичними матеріалами, діагностичними методиками, у тому числі 

авторськими.  

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків, рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Аналіз змісту дисертаційної роботи, автореферату та публікацій є 

підставою для висновку про те, що наукові положення, висновки, 

рекомендації є обґрунтованими й достовірними. Зміст і структура роботи 

відзначається структурованістю представлення результатів та висновків, 

логічністю та послідовністю викладу матеріалу. У дисертації обґрунтовано 

вибір теми, визначено об'єкт і предмет дослідження, його мету і завдання.  

Достовірність результатів забезпечено опорою на наукову методологію: 

дисертантка спирається на філософські положення теорії наукового пізнання; 

філософії і психології освіти, аксіології, акмеології; соціально-філософські 

теорії розвитку суспільства; на 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. 

Достовірність результатів забезпечено опорою на наукову методологію: 

дисертантка спирається на філософські положення теорії наукового пізнання; 

філософії і психології освіти, аксіології, акмеології; соціально-філософські 

теорії розвитку суспільства. Широкий спектр взаємодоповнюваних 

дослідницьких методів, отримані результати педагогічного експерименту 

підтверджено методами статистичного аналізу, що засвідчило ефективність 

моделі розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури, 

діагностичного інструментарію в закладах «Херсонська академія неперервної 

освіти» Херсонської обласної ради, КЗ «Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, КВНЗ «Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти», Херсонського державного 

університету, Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка, Хмельницької гуманітарно-педагогічної.  

Значення отриманих автором результатів дослідження  

для науки і практики 

Дисертаційна робота містить нові наукові положення, що сприяють  

розв’язанню актуальної проблеми якісного реформування української 

педагогічної освіти в умовах посилення уваги освітян, суспільства до 

розвитку професіоналізму педагогів. Ознайомлення зі змістом дисертації та 

авторефератом, основними науковими працями дисертантки дозволило 

визначити найбільш істотні теоретико-методологічні положення, прикладні 



висновки та рекомендації, які характеризуються науковою новизною: 

– вперше здійснено цілісне дослідження проблеми розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної 

освіти; теоретично обґрунтовано концептуальні засади розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури як основи їх удосконалення в 

системі післядипломної освіти;  

- обґрунтовано авторську концепцію розвитку професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти;  

обґрунтовано застосування положень андрагогічного, компетентнісного, 

міждисциплінарного та системного підходів; принципів мотивації до 

удосконалення; 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; визначено сутність і структуру професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури.  

До наукових здобутків дисертантки також можна віднести уточнення 

змісту понять «майстер», «майстерність», «педагогічна майстерність», 

«професіоналізм», «професійна майстерність учителя».  

Подальшого розвитку в рецензованій дисертації набули положення щодо 

методологічних, теоретичних і методичних основ розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; 

упровадження 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.  

Вагоме практичне значення мають і розроблені авторкою 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»; 

комплекс навчальних технологій з розвитку професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти), складники 

якого можуть бути використані для подальшого вдосконалення системи 

післядипломної педагогічної освіти, при розробленні навчальних планів, 

програм з розвитку професійної майстерності, кваліфікаційних вимог до 

професійної діяльності педагогічних працівників в організації самостійної 

роботи. 

Перспективним напрямом подальшого дослідження може стати вивчення 

досвіду розвитку педагогічного професіоналізму вчителів у вітчизняній та 

зарубіжних системах освіти.  

Повнота викладу результатів в опублікованих працях 

Основні результати дослідження опубліковані викладено  у 77 наукових 

і науково-методичних працях, із яких відзначимо, зокрема, 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. Наукові положення, 

результати дослідження, рекомендації апробовані і схвалені на багатьох 

міжнародних всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях. 

Аналіз дисертаційної роботи дає змогу стверджувати, що висновки 

випливають із основних положень дослідження і в основному відповідають 

сформульованим завданням; рекомендації мають теоретичну і практичну 

спрямованість та обґрунтовані у тексті роботи. 

До оригінального самостійного дослідження висловимо деякі  

побажання і зауваження:  

1. Варто було б піднести на вищий рівень методологічне обґрунтування 

актуальної проблеми, ширше висвітлити положення гуманістичної філософії, 



педагогічної і психологічної науки про Людину, творчий розвиток 

особистості; реалізацію принципу націєтворчості. 

2. Ключові поняття дослідження загалом розкриті достатньою мірою, 

водночас бажано чіткіше окреслити і таке ключове слово, як «учитель 

зарубіжної літератури», специфіку розвитку його професійної майстерності в 

контексті вивчення зарубіжного досвіду, сучасних вимог до вчителя 

зарубіжної літератури в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа» та Концепції розвитку педагогічної освіти. 

3. Доцільно було б увиразнити сутність культури роботи вчителя 

зарубіжної літератури у системі післядипломної освіти з художнім текстом – 

українським перекладом й оригіналом як невід'ємним складником розвитку 

професійної майстерності. Глибоке і вдумливе занурення, інтерпретація 

художнього тексту через український переклад або оригінал розвиває в учня 

пам'ять, увагу, образну уяву, мовний, художній смак, мовомислення і 

мовотворення. Через емпатійне переживання, рефлексивне пізнання духовно-

моральних норм і культурних цінностей виховується особистість, відкрита до 

спілкування з іншими культурами.  

4. Висвітлюючи ґенезу розвитку післядипломної педагогічної освіти в 

Україні, бажано було б більш чітко охарактеризувати стан розвитку 

компонентів професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури 

упродовж визначеного терміну. 

5. В обґрунтуванні методологічних засад, моделі розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури у системі післядипломної освіти 

дисертантка спиралася на низку важливих наукових підходів. Водночас 

доцільно було б більш чітко окреслити положення  акмеологічного підходу, 

принципами якого авторка керувалася в дослідженні. 

6. Потребує доопрацювання рисунок моделі розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти, 

зокрема змістове наповнення сутнісно-операційного блоку моделі.  

7. Заслуговує на увагу загалом кваліфікований опис дослідно-



експериментальної роботи, водночас доцільним би був глибший аналіз 

діагностик за кожним компонентом розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури, пояснення динаміки змін у рівнях, якісних змін у 

світогляді, інтелекті, афекті, волі учасників педагогічної дії. 

8. Виконане дослідження значно підвищила б виразніша прогностика на 

державному, регіональному рівнях, окремого закладу освіти.  

Висловлені зауваження і побажання не є принциповими і не впливають 

на загальний позитивний рівень докторської дисертації, в якій здійснено 

комплексне вирішення актуальної наукової проблеми з теорії і методики 

професійної освіти, що полягала в обґрунтуванні концепції та моделі розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти і загалом є суттєвим для теорії і практики розвитку 

професіоналізму педагогів. 

Студіювання змісту автореферату дисертаційної роботи засвідчило, що  

за структурою та оформленням він відповідає вимогам Міністерства освіти і 

науки України і загалом відображає основні положення і висновки дисертації. 

Висновок про відповідність дисертації вимогам «Порядку 

присудження наукових ступенів»  

Аналіз дисертації, автореферату та опублікованих праць дає підстави 

зробити висновок про те, що дослідження Чумак Лариси Володимирівни 

«Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» є структурно 

завершеним фундаментальним самостійним, цілісним, міждисциплінарним 

дослідженням, яке містить нові, науково обґрунтовані результати в галузі 

теорії та методики професійної освіти, що в сукупності мають важливе 

соціально-культурне значення, є суттєвими для теорії і практики розвитку 

професіоналізму педагогів.  

Докторська дисертація Чумак Л.В. відповідає паспорту спеціальності 

13.00.04, профілю спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 в Інституті 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені  Івана Зязюна  НАПН України, 




