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Вступ 

 

Програма навчальної дисципліни «Формування професійної мобільності 

майбутнього педагога»  складена  відповідно до освітньо-професійної  програми 

підготовки докторів філософії спеціальності  011  «Науки  про освіту». 

Предметом курсу  є  вивчення теоретико-методичних засад формування 

професійної мобільності як виключно важливої особистісно-фахової характеристики 

сучасного педагога  на етапі його підготовки у вищій школі. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Формування професійної мобільності 

майбутнього педагога» передбачає тісні зв’язки з навчальними курсами: теорія та 

методологія педагогіки, педагогічне моделювання, формування професійно-педагогічної 

культури  вчителя тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких  змістових модулів: 

1. Теоретичні основи формування професійно  мобільного   педагога 

2. Технологія формування професійної мобільності майбутнього педагога  

в освітньому просторі ВНЗ 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Метою дисципліни «Формування професійної мобільності майбутнього 

педагога» є  засвоєння здобувачами наукового ступеня доктора філософії теоретико-

методичних засад процесу формування професійної мобільності як виключно важливої 

особистісно-фахової характеристики сучасного педагога на етапі його підготовки у вищій 

школі. 

1.2.  Основними завданнями  вивчення дисципліни «Формування професійної 

мобільності майбутнього педагога» є  поглиблення знань здобувачів наукового ступеня 

доктора філософії щодо психолого-педагогічної сутністі феномену «професійна 

мобільність особистості»; систематизація наукових уявлень про професійну мобільність 

як ключову характеристику педагога-європейця, важливу ознаку пізнавальної 

самостійності вчителя у діяльності; виокремлення провіднтх тенденцій її формування; 

стимулювання процесу формування професійної мобільності майбутнього педагога, 

змістове навантаження якої репрезентує педагогічне спілкування і діяльність. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі наукового 

ступеня доктора філософії повинні  

знати: 

– феноменологію професійної мобільності особистості; 

– сучасні наукові підходи щодо висвітлення професійної мобільності як інтегрального 

феномена; 

– програмно-змістове забезпечення процесу формування професійно мобільного 

педагога сучасної  школи. 

 вміти:  

–  інтерпретувати об’єктивні передумови формування професійної мобільності  

майбутнього педагога у навчальному процесі ВНЗ; 

– здійснювати самодіагностику, визначати власний рівень професійної мобільності; 

– складати план самоспостереження за розвитком професійної мобільності особистості 

вчителя; 

– проводити мікродослідження (за самооцінними судженнями); 

– розробляти програму  саморозвитку професійної мобільності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити  ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА 

ТЕМА 1. Функційна роль курсу «Професійна мобільність майбутнього педагога» у 

формуванні конкурентноспроможного фахівця. Психолого-педагогічна сутність 

поняття «професійна мобільність особистості»  

Сучасні наукові підходи щодо висвітлення професійної мобільності як 

інтегративного феномену. Аналіз сутності професійної мобільності особистості у зв’язку з 

поняттями «професійна діяльність», «професіоналізація», «професійна активність», 

«професійна компетентність», «професійна майстерність», «професійна зрілість», 

«кар’єрний ріст». 

 

ТЕМА 2. Професійна мобільність у контексті генези вимог до фахової підготовки 

вчителя  

Генеза вимог до підготовки вчителя. Професійна мобільність у контексті освітньої 

євроінтеграції. Концептуальні підходи щодо підготовки вчителя сучасної національної 

школи. 

 

ТЕМА 3. Програмно-змістове забезпечення формування професійно мобільного 

вчителя сучасної школи   

Мобільність як важлива складова професіоналізму педагога, її місце на етапі 

становлення фахівця в процесі навчання у ВНЗ. Державні стандарти підготовки фахівця. 

Структурні компоненти мобільності на всіх рівнях підготовки спеціаліста. Етапи 

формування професійної мобільності майбутнього педагога. 

ТЕМА 4. Професійна мобільність – важлива особистісно-професійна якість учителя 

сучасної школи 

 Структурно-компонентний склад професійної мобільності сучасного педагога. 

Критеріально-ступенева характеристика сформованості професійної мобільності 

майбутньогго педагога у контексті його неперервної освіти. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ПЕДАГОГА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВНЗ 

 

ТЕМА 5. Освітньо-виховне середовище вищої школи як чинник формування 

професійно мобільного вчителя сучасної школи  

Діалектика педагогічного процесу в освітньому середовищі ВНЗ. Оволодіння 

комунікативною компетенцією як важливий напрямок саморозвитку студентів на шляху 

формування їх професійної мобільності. 

Розвивальна, діяльнісна, практико орієнтована спрямованість освітнього простору 

формування професійно мобільного вчителя. 

 

ТЕМА 6. Педагогічні технології формування професійної мобільності педагога  

Створення «Ситуацій успіху у навчанні студентів». Проектні технології. Технології 

інтерактивної взаємодії. 

 

ТЕМА 7. Результативність педагогічної технології формування професійної 

мобільності вчителя сучасної школи  (Тренінгове заняття: «Як стати мобільним 

педагогом?»  
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3. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік 

4. Методи та засоби діагностики успішності навчання: 

1) поточний контроль (поточне опитування на лекціях, практичних заняттях); 

2) періодичний та проміжний контроль після змістового модуля (модульна 

контрольна робота: тестові, творчі завдання); 

3) підсумковий контроль (проводиться після вивчення курсу у формі заліку). 
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