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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 
 
У статті здійснено оглѐд досліджень окремих аспектів міждисциплінарного 

понѐттѐ професійної мобільності, професійної мобільності педагога ѐк важливої 
особистісно-професійної ѐкості в розв’ѐзанні завдань інноваційного типу професійної 
діѐльності. 

Доводитьсѐ, що соціальний запит, інноваційні процеси в педагогічній освіті, 
вимоги освітньої практики зумовляять посилену увагу до фахово-методичної 
підготовки майбутніх педагогівна другому (магістерському) рівні. Окреслено досвід 
навчаннѐ майбутніх магістрів педагогічної освіти, зокрема за освітньо-професійноя 
програмоя Середнѐ освіта (Українська мова і література. Англійська мова) в 
Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. 
Формуваннѐ професійно мобільних педагогів представлено ѐк спеціально 
організований, компетентнісно оріюнтований освітній процес, що відбуваютьсѐ з 
урахуваннѐм професійних та особистісних чинників, взаюмопов’ѐзаних дій викладачів, 
студентів, а його результатом ю позитивна динаміка у формуванні нового ѐкісного 
стану, що забезпечую ефективне вирішеннѐ професійних завдань.  

Ключові слова: професійна мобільність, педагог, майбутній магістр педагогічної 
освіти, формуваннѐ професійної мобільності, освітньо-професійна програма Середнѐ 
освіта (Українська мова і література. Англійська мова), освітній процес. 

 
Постановка проблеми. Важливоя умовоя сталого розвитку і 

лядського капіталу названо освіту в документі ЯНЕСКО «Навчатисѐ аби 
жити» (A Memorandum on Lifelong Learning). Закон України «Про освіту» 
(2017) (Закон України «Про освіту», 2017) проголошую освіту основоя 
інтелектуального, духовного, фізичного й культурного розвитку особистості, її 
успішної соціалізації, економічного добробуту. Особливу місія в інтелек-
туальному, духовному, фізичному і культурному розвиткові особистості 
виконую педагогічна освіта: формуваннѐ лядини з «інноваційним типом 
педагогічної культури» (Г. Сотська) й готовністя до інноваційної діѐльності. 

В умовах реформуваннѐ загальної середньої та вищої освіти й 
утвердженнѐ особистісно оріюнтованої моделі освіти актуалізуютьсѐ 
потреба у професійно мобільних педагогах. У словнику іншомовних слів 
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понѐттѐ «мобільність» (від лат. mobilis) окреслено ѐк «рухомість», здатність 
до швидкого пересуваннѐ, дії (Сучасний словник іншомовних слів, 2007). 
Отже, такі фахівці маять бути самобутніми особистостѐми, ѐкі здатні до 
«інноваційного типу професійної діѐльності», швидко й успішно 
адаптовуятьсѐ до складних умов професійної дійсності, проѐвлѐять 
готовність відповідально приймати рішеннѐ, тобто ю професійно 
мобільними. Водночас, слушно зауважую Р. Пріма (Пріма, 2016), що 
формуваннѐ професійної мобільності – це загалом проблема розвитку і 
змін лядських цінностей, їх сфери дій, конфліктів між новими й 
традиційними цінностѐми та шлѐхами їх подоланнѐ. 

Соціальний запит на професійно мобільних педагогів, інноваційні 

процеси в педагогічній освіті, вимоги освітньої практики – усе це зумовляю 
посилену увагу до фахово-методичної підготовки майбутніх педагогів, 
актуалізую важливість удосконаленнѐ змісту, форм і методів підготовки 
здобувачів вищої освіти, зокрема, на другому (магістерському) рівні. 
Магістерський рівень вищої освіти передбачаю відповідно до вимог 
Національної рамки кваліфікацій засвоюннѐ здобувачами глибоких 
теоретико-практичних знань, умінь, навичок за спеціальністя, оволодіннѐ 
новітніми методами, доцільне й умотивоване використаннѐ набутого досвіду 
в різних сферах професійної, у т.ч. викладацької, науково-дослідної, 
управлінської інноваційної діѐльності. У межах дослідженнѐ розглѐдаюмо 
навчаннѐ майбутніх магістрів педагогічної освіти, зокрема за освітньо-
професійноя програмоя Середнѐ освіта (Українська мова і література. 
Англійська мова). 

Стислі терміни навчаннѐ (півтора роки), 90 кредитів, необхідність ѐк 
обов’ѐзкової, так і варіативної складової, дотриманнѐ індивідуальної 
освітньої траюкторії, право вступу на педагогічні спеціальності осіб із 
базовоя непедагогічноя освітоя за правилами перехресного вступу, інші 
особливості навчаннѐ майбутніх магістрів педагогічної освіти стимуляять 
науково-педагогічних працівників, ѐкі забезпечуять освітньо-професійні 
програми, потужно працявати над формуваннѐм професійної мобільності 
майбутніх фахівців на засадах педагогіки партнерства, особистісно 
оріюнтованого та компетентнісного підходів іпід час фахово-методичної, 
науково-дослідної, практичної підготовки забезпечувати формуваннѐ таких 
рис професійної мобільності, ѐк відкритість, креативність, гнучкість, уміннѐ 
працявати в невизначених умовах. 

Аналіз актуальних досліджень. Відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту» (2014) (Закон України «Про вищу освіту», 2014), понѐттѐ 
«магістр» визначено ѐк освітній ступінь, що здобуваютьсѐ на другому рівні 
вищої освіти та присуджуютьсѐ ЗВО в результаті успішного виконаннѐ 
здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра 
здобуваютьсѐ за освітньо-професійноя або за освітньо-науковоя програмоя. 
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Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідаю сьомому 
кваліфікаційному рівня Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК) і 
передбачаю здобуттѐ особоя поглиблених теоретичних та/або практичних 
знань, умінь, навичок за обраноя спеціальністя (чи спеціалізаціюя), 
загальних засад методології наукової та/або професійної діѐльності, інших 
компетентностей, достатніх длѐ ефективного виконаннѐ завдань 
інноваційного характеру відповідного рівнѐ професійної діѐльності. 

Понѐттѐ мобільності, професійної мобільності, ѐк показую аналіз 
наукових джерел, ю міждисциплінарним і використовуютьсѐ в останні 
десѐтиріччѐ дослідниками з філософії, економіки, соціології, психології, 
педагогіки. Проблеми установок, мотивів, цінностей особистості в контексті 
професійної мобільності досліджуять В. Вершловський, Н. Ничкало, 
Л. Лук’ѐнова, І. Герасимова, Р. Пріма, Л. Сущенцева та ін. В. Вершловський 
(Вершловский, 1998, с. 26), зокрема, описую  компетентнісну мобільність, що 
акумуляю самобутність педагога, унікальність досвіду, постійне 
вдосконаленнѐ педагогічної діѐльності, а також зміни суспільної свідомості й 
відносин, зміни змісту і методів викладаннѐ, ѐкими маю оволодіти фахівець. У 
центрі дослідницької уваги Р. Пріми (Пріма, 2009) перебуваю професійна 
мобільність майбутнього вчителѐ початкової освіти, що зумовляю розглѐд 
специфіки індивідуальних особливостей особистості, її мотиваційно-
інтелектуально-вольового компонента, гнучкої оріюнтації й реагуваннѐ на 
професійні ситуації, «маневруваннѐ» в динамічних професійних умовах 
відповідно до компетенції та власної життювої позиції. 

Професійно мобільний фахівець – це компетентний фахівець. 
У проюкті Tuning Europe (Turning Education Structures in Europe) визначено 
загальні, інтегральні, фахові компетентності, важливі длѐ професійної 
мобільності: здатність до розв’ѐзаннѐ проблем, до навчаннѐ; здатність 
працявати ѐк самостійно, так і в команді; здатність застосовувати знаннѐ 
на практиці; здатність пристосовуватисѐ до нових ситуацій, досѐгати успіху, 
породжувати нові ідеї (креативність), спілкуватисѐ з експертами з інших 
галузей; здатність до критики та самокритики; навички управліннѐ 
інформаціюя; елементарні комп’ятерні навички; міжособистісні навички та 
вміннѐ; усне і письмове спілкуваннѐ рідноя мовоя; здатність до взаюмодії 
(робота в міждисциплінарній команді) та прийнѐттѐ рішень. 

Мета статті. У межах статті окреслимо деѐкі дослідницькі 
напрацяваннѐ щодо формуваннѐ професійної мобільності майбутніх 
магістрів педагогічної освіти, розглѐнемо досвід навчаннѐ майбутніх 
магістрів педагогічної освіти, зокрема за освітньо-професійноя програмоя 
Середнѐ освіта (Українська мова і література. Англійська мова) у Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка в контексті 
формуваннѐ професійної мобільності. 
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Методи дослідження: аналіз, узагальненнѐ наукових джерел – з метоя 
уточненнѐ сутності клячових понѐть, виѐвленнѐ стану розробленості означеної 
проблеми в теорії і практиці закладу вищої педагогічної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз та узагальненнѐ наукових джерел 
щодо професійної мобільності дозволив виокремити деѐкі позиції 
стосовно професійної мобільності. Л. Сущенцева (Сушенцева, 2011) 
характеризую професійну мобільність в контексті міждисциплінарного 
підходу й окресляю її ѐк ѐкість особистості, що ю необхідноя длѐ успішної 
професійної діѐльності фахівцѐ, проѐвлѐютьсѐ в діѐльності та забезпечую 
самовизначеннѐ, самореалізація в житті та професії через сформованість 
клячових компетенцій і клячових кваліфікацій та прагненні особистості 
змінити не тільки себе, а й свою професійне поле та життюве середовище. 

Професійна мобільність, зазначаю Р. Пріма (Пріма, 2016), 
характеризую внутрішній (мотиваційно-інтелектуально-вольовий) 
потенціал особистості, що покладено в основу гнучкої оріюнтації й 
діѐльнісного реагуваннѐ в динамічних умовах (ѐк соціальних, так і, власне, 
професійних) відповідно до власних життювих позицій; забезпечую 
готовність особистості до змін життѐ з його багатоаспектними чинниками 
вибору та реалізація ціюї готовності, детерміную професійну активність, 
суб’юктність, творче ставленнѐ до професійної діѐльності, до особистісного 
розвитку, що загалом сприѐю ефективному розв’ѐзання фахових проблем. 

На основі аналізу досліджень професійної мобільності майбутнього 
педагога в контексті розвитку особистості ѐк інтегральної ѐкості таких 
дослідників, ѐк А. Віневська, М. Гордіюнко, О. Кіпіна, О. Лапіна, 
Я. Музиченко, Л. Прѐдко та ін., професійну мобільність майбутнього 
вчителѐ розглѐдаюмо ѐк інтегративну ѐкість, що передбачаю здатність 
гнучко адаптуватисѐ до зміни форм, змісту й умов професійно-педагогічної 
діѐльності, готовність до системної самоосвіти, ѐка може вироблѐтисѐ в 
ході безперервної професійно-педагогічної підготовки, ѐвлѐю собоя 
спеціально організований процес на основі системного, синергетичного, 
особистісно-оріюнтованого, діѐльнісного підходів (Козлова та ін., 2015). 

На основі наукових дослідженьнами узагальнено окремі аспекти 
досвіду закладів вищої освіти США, Швейцарської Конфедерації з питань 
формуваннѐ професійної мобільності майбутніх філологів у процесі 
магістерської підготовки; представлено досвід університетів, у ѐких 
розроблені державні стандарти компетентнісної підготовки магістрів 
філології, що оріюнтуять на інноваційну професійну діѐльність, а 
результатом фундаментальної, науково-дослідної підготовки, ѐка 
здійсняютьсѐ під час проблемних лекцій, семінарів, симпозіумів-дискусій, 
дослідницьких воркшопів, ю фахівець із високим рівнем соціальної 
зрілості, професійної відповідальності, володіннѐ 
філологічними/педагогічними знаннѐми, словом і стилем, культуроя 
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читаннѐ, компресії, редагуваннѐ, перекладу, моделяваннѐ нового ѐкісного 
тексту, культуроя комунікації, готовністя вміло використовувати набутий 
досвід у різних сферах викладацької, науково-дослідної, управлінської 
інноваційної діѐльності (Семеног, 2018).  

Ураховуюмо в дослідженні і позиція О. Іювлюва стосовно 
особистісного та діѐльнісного складників професійно-педагогічної 
мобільності майбутнього викладача (Іювлюв, 2018). В особистісному 
складнику виділѐюмо такі компетентності, ѐк мотиваційна (установка на 
професійне вдосконаленнѐ, здатність пізнати власну мотивація до 
професійної діѐльності), рефлексивна (здатність до осмисленнѐ власних 
професійних і особистісних можливостей), адаптивна (здатність 
пристосовуватисѐ до умов професійної діѐльності), творча (творче 
ставленнѐ до професійної діѐльності, здатність до оволодіннѐ способами 
творчості в неї). Діѐльнісний складник професійно-педагогічної мобільності 
майбутнього викладача містить педагогічну (здатність організовувати 
власну професійну діѐльність і навчальну діѐльність студентів), фахову 
(сукупність спеціальних знань та вмінь, що визначаятьсѐ переважно 
базовоя освітоя, здатність використовувати у професійній діѐльності), 
проюктну (здатність проектувати власну професійно-педагогічну 
діѐльність, навчально-пізнавальну діѐльність студентів), психологічну 
(знати закономірності психічних процесів і станів особистості, здатність 
використовувати ці знаннѐ в освітньому процесі) складники. 

Зауважимо стосовно рефлексивного компоненту, що проѐвлѐютьсѐ, 
за Р. Прімоя, в умінні студента переосмислявати ставленнѐ до власної 
діѐльності, що виражаютьсѐ в побудові нових образів професійного «а» 
(«а»-реальне, «а»-майбутню, «а»-ідеальне); ступінь усвідомленнѐ 
динаміки професійних самозмін, здатність встановити відповідність між 
реальним та ідеальним професійними образами «а» ю головними 
показниками самоосмисленнѐ індивідуальних можливостей у досѐгненні 
образу «а» професійно мобільного вчителѐ (Пріма, 2016, с. 52). 

Розглѐнемо досвід навчаннѐ майбутніх магістрів педагогічної освіти, 
зокрема за освітньо-професійноя програмоя Середнѐ освіта (Українська 
мова і література. Англійська мова) в Сумському державному 
педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. Формуваннѐ професійно 
мобільних педагогів представлено за освітньо-професійноя програмоя ѐк 
спеціально організований, компетентнісно оріюнтований освітній процес, 
що відбуваютьсѐ з урахуваннѐм низки наукових підходів, професійних та 
особистісних чинників, взаюмопов’ѐзаних дій викладачів, студентів, а його 
результатом ю позитивна динаміка у формуванні нового ѐкісного стану, що 
забезпечую ефективне вирішеннѐ професійних завдань.  

Цілі освітньо-професійної програми відповідаять місії і стратегії 
СумДПУ імені А. С. Макаренка, що відповідно до Стратегічного плану-
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концепції інноваційного розвитку на 2011-2020 рр. полѐгаять у забезпеченні 
ѐкісної підготовки фахівців і наукових кадрів длѐ освітньої системи України 
шлѐхом гармонійного поюднаннѐ фундаментальності та фаховості, вихованнѐ 
особистостей з активноя громадѐнськоя позиціюя та соціальноя 
відповідальністя. Міждисциплінарний характер навчаннѐ полѐгаю у 
формуванні у здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні 
загальних та фахових компетентностей, компетентностей з основ інклязивної 
освіти, академічної культури длѐ розв’ѐзаннѐ професійних завдань у галузі 
мовно-літературної освіти в умовах реформуваннѐ загальної середньої освіти 
«Нова українська школа», з урахуваннѐм суспільних запитів, тенденцій 
розвитку спеціальності. Випускник магістратури повинен уміти здійснявати 
фахово-методичну, дослідницьку, освітньо-консультативну, культурно-
освітня роботу з метоя більш ефективно забезпечувати формуваннѐ 
клячових компетентностей культуромовної особистості студента (учнѐ) ѐк 
громадѐнина міста й України на засадах цінностей педагогіки партнерства та 
академічної доброчесності. 

Інтегральна компетентність, ѐка забезпечуютьсѐ освітньо-
професійноя програмоя, відповідаю 8-му рівня НРКі характеризуютьсѐ 
здатністя розв’ѐзувати складні завданнѐ і проблеми інноваційного та 
дослідницького характеру у процесі професійної діѐльності в галузі 
філологічної освіти та науки, або навчаннѐ, що передбачаю вдосконаленнѐ 
наѐвних та набуттѐ цілісних знань із лінгвістики, літературознавства, 
лінгводидактики, умінь та навичок професійно-педагогічної комунікації 
державноя та іноземноя мовами. 

Загальні і фахові компетентності та програмні результати навчаннѐ 
сформульовані відповідно до вимог НРК. Зокрема, знаннѐ, ѐкі одержуять 
здобувачі вищої освіти, ю спеціалізованими та концептуальними, побудовані 
на науковій основі; визначено також уміннѐ й навички розв’ѐзаннѐ проблем, 
необхідних длѐ проведеннѐ досліджень та/або провадженнѐ інноваційної 
діѐльності з метоя розвитку нових знань та процедур; здатність інтегрувати 
знаннѐ та розв’ѐзувати складні задачі в широких або мультидисциплінарних 
контекстах, здатність розв’ѐзувати проблеми в нових або незнайомих 
середовищах за наѐвності неповної або обмеженої інформації з урахуваннѐм 
аспектів соціальної та етичної відповідальності. 

Зміст за освітньо-професійноя програмоя дозволѐю здобувачам 
досѐгти програмних результатів навчаннѐ і сформувати здатності 
виконувати професійні завданнѐ науково-дослідницького та інноваційного 
характеру в галузі української та англійської філології, педагогіки та 
методики середньої і вищої освіти, що передбачаю набуттѐ 
міждисциплінарних знань з теорії, історії мови, сучасної літератури, 
англійської мови, педагогіки, інформаційних технологій в освіті, 
оволодіннѐ фаховими компетентностѐми щодо вільного спілкуваннѐ 
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іноземноя мовоя, опануваннѐ технології роботи з фаховим текстом, 
формуваннѐ індивідуального ораторського стиля.  

До результатів навчаннѐ відносимо знаннѐ про основні шлѐхи 
інноваційного розвитку системи вищої освіти України в умовах 
реформаційних перетворень, цілісні знаннѐ сучасного мовознавства, 
риторики, теорії літератури, стильових тенденцій у літературі ХХ – початку 
ХХІ ст., базові уѐвленнѐ про філософсько-методологічний аналіз сучасного 
стану освіти в Україні та за кордоном, про психологічні чинники, ѐкі 
впливаять на процес навчаннѐ студентів, про сучасні методи й 
методологія наукових досліджень у галузі філології та методики 
української мови і літератури; сучасні методики й технології длѐ 
ефективного здійсненнѐ професійної діѐльності та забезпеченнѐ ѐкості 
наукових досліджень, а також уміннѐ, зокрема, використовувати сучасні 
знаннѐ в галузі філології, мовно-літературної освіти; володіти методами, 
формами організації та засобами науково-дослідницької діѐльності, 
науковим інструментаріюм, проблемно-пошуковими методами длѐ 
проведеннѐ досліджень у галузі філології та методики української мови і 
літератури; застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору і 
використаннѐ фахової інформації з різних джерел, у т.ч. цифрових, длѐ 
розв’ѐзаннѐ проблем професійної (освітньої та наукової) діѐльності; 
аналізувати, порівнявати, критично осмислявати науково-методичну та 
загальнонаукову інформація; пропонувати шлѐхи вирішеннѐ 
досліджуваної проблеми, аргументуячи власну позиція; діѐти на основі 
принципів професійної етики; застосовувати сучасні методи та прийоми 
викладаннѐ української мови і літератури, англійської мови в закладах 
вищої, загальної, додаткової педагогічної освіти, проюктувати і проводити 
різні види занѐть з урахуваннѐм інноваційних технологій, педагогічного 
досвіду і знань про індивідуально-вікові особливості молоді. 

При формуляванні цілей та визначенні результатів навчаннѐ нами 
прийнѐто до уваги досвід подібних освітніх програм Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Чернігівського 
національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 
Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатяка та ін., а також досвід клячових тенденцій підготовки 
магістрів за спеціальностѐми Філологіѐ, Педагогіка (Польща, Варшавський 
університет; Болгаріѐ, Пловдивський університет; Литва, Університет 
Вільняса, TheEnglishStudiesprogramme). 

До освітнього процесу майбутніх магістрів педагогічної освіти 
уведені, зокрема, обов’ѐзкові компоненти «Основи інклязивної освіти», 
«Актуальні питаннѐ інноваційного розвитку освіти», «Психологіѐ освіти», 
«Філософіѐ освіти», «Сучасна українська мова: актуальні питаннѐ», 
«Англійська мова» та вибіркові компоненти «Інформаційні технології в 
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освіті»/«Мультимедіѐ в освіті», «Питаннѐ традицій і новаторства 
української літератури в шкільній освіті»/«Індивідуальний стиль 
письменника», «Наукова спадщина українських мовознавців ХХ століттѐ 
крізь призму шкільної освіти»/«Українська граматика: традиційні й нові 
підходи», «Актуальні питаннѐ вивченнѐ української прози кінцѐ ХХ – 
початку ХХІ століттѐ»/«Порівнѐльне літературознавство в системі 
літературної освіти школѐрів», «Культура наукової мови»/«Академічна 
культура педагога-дослідника», що відповідаю тенденціѐм розвитку 
спеціальності. Варіативна складова навчального планустановить 25 % від 
обсѐгу освітньо-професійної програми. 

До навчальних дисциплін «Культура наукової мови», «Методика 
викладаннѐ української мови в ЗВО», «Англійська мова», «Актуальні 
питаннѐ інноваційного розвитку освіти» та ін. за проюктами (Еразмус+Жан 
Моне Модуль «Ювропеїзаціѐ докторських програм у галузі теорії освіти на 
засадах міждисциплінарного та інклязивного підходів», «Інноваційний 
університет та лідерство. Фаза IV», «Спеціаліст з викладаннѐ англійської 
мови», ѐкі виконуятьсѐ в СумДПУ імені А. С. Макаренка, вклячено теми з 
академічної доброчесності, мовнокомунікативної, крос-культурної 
компетентності, співпраці університету і школи; до обов’ѐзкових 
компонентів вклячено «Основи інклязивної освіти». 

У процесі викладаннѐ обов’ѐзкових та вибіркових компонентів мовно-
літературної підготовки враховано регіональний контекст: вклячено 
досѐгненнѐ філологів, біографічно пов’ѐзаних із Сумським регіоном (П. Куліш, 
О. Потебнѐ, Б. Грінченко, С. Дорошенко, Л. Лисиченко, Ю. Онацький); творчість 
письменників Сумщини (О. Олесь, І. Багрѐний, М. Хвильовий, М. Лукаш, 
А. Гризун), а підготовку здобувачів посиляять ресурсні центри професійного 
розвитку вчителѐ, лабораторії «Академічна культура дослідника», «Освітній 
простір медіаграмотності», «Сучасні технології навчаннѐ іноземних мов і 
культури», українського фольклору, що здійсняять фахово-методичну, 
дослідницьку, освітньо-консультативну, культурно-освітня роботу в різних 
сферах суспільного життѐ міста Суми і Сумської області. 

Робочі програми навчальних дисциплін оновляюмо з урахуваннѐм 
результатів моніторингу, побажань і зауважень здобувачів та інших 
стейкхолдерів.У 2019–2020 н.р. зміст курсу «Сучасна українська мова: 
актуальні питаннѐ» оновлено темоя про нову редакція українського 
правопису.  «Сучасну риторику» посилено аналізом мовної ситуації Сумщини; 
«Теорія літератури» – аналізом сучасних методів та методології аналізу 
літературного твору, що важливо длѐ наукової роботи із школѐрами-
слухачами МАН; «Стильові тенденції в українській літературі к. ХХ – 
поч. ХХІ ст.» – розглѐдом інтеграції українського постмодерного дискурсу в 
загальноювропейський. Зміст дисципліни «Наукова спадщина мовознавців 
ХХ століттѐ крізь призму шкільної освіти» поглиблено темоя 
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«Лінгводидактична спадщина мовознавців Сумщини»; «Англійська мова» – 
темоя англомовного категоріального апарату наукових досліджень; 
дисципліна «Інформаційні технології в освіті» спрѐмована на розвиток інфор-
маційної культури здобувачів. Дисципліна «Методика викладаннѐ української 
мови у ЗВО» враховую положеннѐ Нової української школи, навчальної 
програми з української мови длѐ профільного навчаннѐ учнів (10–11 кл.). 

Міждисциплінарність ґрунтуютьсѐ на певних зв’ѐзках між 
дисциплінами, методами і технологіѐми. Зокрема, дисципліни «Актуальні 
питаннѐ інноваційного розвитку освіти», «Методика викладаннѐ 
української мови/літератури у ЗВО», «Український літературний процес 
кінцѐ ХХ – початку ХХІ ст. та його вивченнѐ в школі», «Інформаційні 
технології в освіті» та ін. спрѐмовані на формуваннѐ вмінь і навичок 
використовувати інноваційні методи, технології в організації освітнього 
процесу у старшій та вищій школі. «Основи інклязивної освіти», 
«Психологіѐ освіти» та ін. містѐть синтезований матеріал про толерантне 
ставленнѐ до лядей з особливими освітніми потребами. 

Формуваннѐ індивідуальної освітньої траюкторії здійсняюмо шлѐхом 
реалізації індивідуального підходу у вивченні дисциплін, проходженні 
практики, виборі теми та написанні кваліфікаційної роботи. Навчаннѐ 
забезпечуютьсѐ поюднаннѐм аудиторної (лекційні, у т.ч. мультимедійні, 
інтерактивні, практичні, семінарські занѐттѐ, тренінги) і позааудиторної 
форм навчаннѐ (індивідуальні консультації, диспути, дискусії, круглі столи, 
ділові ігри, написаннѐ та захист кваліфікаційних робіт, виробнича 
педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти, асистентська 
практика в ЗВО, науково-дослідна робота), самостійної та індивідуальної 
роботи. Досѐгнення програмних результатів навчаннѐ сприѐю поюднаннѐ 
теоретичних (абстрактно-дедуктивний, конкретно-індуктивний, 
проблемний, дослідницький, частково-пошуковий) з інтерактивно-
комунікативними (вебінари, тренінги, презентації, дистанційні освітні 
технології) та навчально-ігровими технологіѐми. Застосуваннѐ 
інтерактивно-комунікативного методу навчаннѐ, залученнѐ студентів до 
активної участі в наукових конференціѐх різного рівнѐ, науково-практичних 
семінарах, вебінарах сприѐю формування у здобувачів професійних умінь. 

Студентоцентрований підхід в освітньому процесі реалізуютьсѐ через 
вибір форм і методів навчаннѐ і викладаннѐ, а форми контрольних заходів 
спрѐмовані на перевірку досѐгненнѐ програмних результатів навчаннѐ. 
Розуміннѐ шлѐхів інноваційного розвитку системи вищої освіти України 
перевірѐятьсѐ під час поточного контроля з навчальної дисципліни 
«Актуальні питаннѐ інноваційного розвитку освіти». Поточний контроль здо-
бувачів з дисципліни «Психологіѐ освіти» даю можливість перевірити досѐг-
неннѐ такого результату навчаннѐ, ѐк сформовані базові уѐвленнѐ про психо-
логічні чинники, що впливаять на процес навчаннѐ студентів, про структуру 
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педагогічних здібностей та їх формуваннѐ у студентів. Досѐгненнѐ такого 
програмного результату, ѐк розуміннѐ методів та прийомів нав-
чаннѐ/викладаннѐ української мови та літератури в закладах освіти пере-
вірѐятьсѐ у процесі здійсненнѐ написаннѐ контрольної роботи, усного іспиту.  

ак інструмент протидії порушеннѐм академічної доброчесності 
вклячено тематичні занѐттѐ з академічної культури, здобувачі залучаятьсѐ 
до реалізації проюктів «Вивчай і розрізнѐй: інфомедійна грамотність», 
«Підготовка наукової роботи слухачів МАН», «Мій університет – моѐ гордість» 
шлѐхом підготовки виступів-есе длѐ учнів, участі в майстер-класах викладачів. 
Захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти дозволѐю перевірити 
сформовані загальнокультурні і професійні компетентності, знаннѐ сучасних 
методик і технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних, длѐ успішного, 
ефективного здійсненнѐ професійної діѐльності й забезпеченнѐ ѐкості 
наукових досліджень. Практики в загальноосвітніх закладах і в закладах 
вищої освіти формуять здатність здобувачів до адаптації в нових професійних 
ситуаціѐх, академічну культуру та ін.: здобувачі, викладачі пропонуять длѐ 
учнів, учителів тренінг з основ медіаграмотності, академічної культури, 
мовної майстерності 

Передбачаюмо формуваннѐ «softskills» здобувачів щодо розвитку 
критичного мисленнѐ, готовності до самоосвіти й самовдосконаленнѐ 
впродовж життѐ, навичок міжособистісної взаюмодії в освітньому середо-
вищі, дотриманнѐ у професійній діѐльності принципів толерантності, діалогу і 
співпраці, що ю клячовим у Стратегічному плані-концепції університету. 

З метоя формуваннѐ професійної мобільності магістрів педагогічної 
освіти Університет, кафедри залучаять до занѐть професіоналів-практиків, 
експертів, представників роботодавців з метоя створеннѐ професійно 
спрѐмованого освітнього середовища длѐ підготовки здобувачів. Лабораторіѐ 
«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» виконую спільні 
проекти з кафедроя ЯНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століттѐ», 
відділом теорії і практики педагогічної освіти імені академіка ІПООД імені 
Івана Зѐзяна НАПН України з актуальних проблем педагогічної майстерності, 
кафедроя стилістики української мови НПУ імені М. П. Драгоманова – 
підготовки програм з української мови длѐ старшокласників; Загально-
українським центром словникарства УМІФ НАН України – формуваннѐ 
словникової культури. Безпосередню особистісне спілкуваннѐ вчителів-прак-
тиків і фахівців, ѐкі забезпечуять роботу лабораторії, сприѐю формування 
професійної мобільності майбутніх магістрів педагогічної освіти, що перед-
бачаю здатність гнучко адаптуватисѐ до зміни форм, змісту й умов професій-
но-педагогічної діѐльності, готовність до системної самоосвіти на засадах сис-
темного, синергетичного, особистісно-оріюнтованого, діѐльнісного підходів. 

Висновки. Отже, професійно мобільний фахівець – це компетентний 
фахівець, длѐ ѐкого, за проюктом Tuning Europe, визначено загальні, 
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інтегральні, фахові компетентності: здатність до розв’ѐзаннѐ проблем, до 
навчаннѐ; працявати ѐк самостійно, так і в команді; пристосовуватисѐ до 
нових ситуацій, досѐгати успіху, породжувати нові ідеї (креативність), 
навички управліннѐ інформаціюя; комп’ятерні навички; міжособистісні 
навички та вміннѐ; здатність до взаюмодії та прийнѐттѐ рішень. Професійну 
мобільність майбутніх магістрів педагогічної освіти розглѐдаюмо ѐк 
інтегративну ѐкість, що передбачаю здатність гнучко адаптуватисѐ до зміни 
форм, змісту й умов професійно-педагогічної діѐльності, готовність до 
системної самоосвіти, ѐка може вироблѐтисѐ в ході безперервної 
професійно-педагогічної підготовки, ѐвлѐю собоя спеціально 
організований процес на засадах системного, синергетичного, особистісно-
оріюнтованого, діѐльнісного підходів. 

Зміст магістерської підготовки маю забезпечити формуваннѐ таких 
рис професійної мобільності, ѐк відкритість і креативність, готовність до 
освоюннѐ нових видів діѐльності; здатність швидко пристосовуватисѐ до 
мінливих умов професійної діѐльності; комунікативність. 

Аналіз досвіду навчаннѐ майбутніх магістрів педагогічної освіти, 
зокрема, за освітньо-професійноя програмоя Середнѐ освіта (Українська 
мова і література. Англійська мова) в Сумському державному педагогічному 
університеті імені А. С. Макаренка, засвідчую, що цілі програми відповідаять 
місії і стратегії університету щодо ѐкісної підготовки та вихованнѐ 
особистостей з активноя громадѐнськоя позиціюя та соціальноя 
відповідальністя. Міждисциплінарний характер навчаннѐ полѐгаю у 
формуванні у здобувачів здобувачів вищої освітина другому (магістерському) 
рівні загальних та фахових компетентностей, компетентностей з основ 
інклязивної освіти, академічної культури длѐ розв’ѐзаннѐ професійних 
завдань у галузі мовно-літературної освіти в умовах реформуваннѐ загальної 
середньої освіти «Нова українська школа», з урахуваннѐм суспільних запитів, 
тенденцій розвитку спеціальності. 

Результатом підготовки маю бути фахівець, ѐкий здійсняю фахово-
методичну, дослідницьку, освітньо-консультативну, культурно-освітня 
роботу з формуваннѐ клячових компетентностей культуромовної 
особистості учнѐ ѐк громадѐнина України на засадах цінностей педагогіки 
партнерства та академічної доброчесності. Питаннѐ формуваннѐ клячових 
компетентностей культуромовної особистості студента на засадах 
цінностей педагогіки партнерства та академічної доброчесності буде 
розкрито в наступних публікаціѐх. 
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РЕЗЮМЕ 

Семеног Елена, Козлова Елена. Формирование профессиональной мобильности 
будущих магистров педагогического образованиѐ: теориѐ и практика. 

В статье сделан обзор исследований отдельных аспектов 
междисциплинарного понѐтиѐ профессиональной мобильности, профессиональной 
мобильности педагога как важной личностно-профессионального качества в 
решении задач инновационного типа профессиональной деѐтельности. 
Доказываетсѐ, что социальный запрос, инновационные процессы в педагогическом 
образовании, требованиѐ образовательной практики обусловливаят повышенное 
внимание к профессионально-методической подготовки будущих педагогов на 
втором (магистерском) уровне. Рассмотрен опыт обучениѐ будущих магистров 
педагогического образованиѐ, в частности по образовательно-профессиональной 
программе Среднее образование (Украинский ѐзык и литература. Английский ѐзык) в 
Сумском государственном педагогическом университете имени А. С. Макаренко. 
Формирование профессиональной мобильности будущих педагогов представлено как 
специально организованный, компетентно ориентированный образовательный 
процесс, происходѐщий с учетом профессиональных и личностных факторов, 
взаимосвѐзанных действий преподавателей, студентов, а его результатом 
ѐвлѐетсѐ положительнаѐ динамика в формировании нового качественного 
состоѐниѐ, что обеспечивает эффективное решение профессиональных задач. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ мобильность, педагог, будущий магистр 
педагогического образованиѐ, формирование профессиональной мобильности, 
образовательно-профессиональнаѐ программа Среднее образование (Украинский 
ѐзык и литература. Английский ѐзык), образовательный процесс. 

 
SUMMARY 

Semenog Olena, Kozlova Olena. Formation of professional mobility of future masters 
of pedagogical education: theory and practice. 

In the article some research aspects of the interdisciplinary notion of professional 
mobility are viewed. The notion of professional mobility of a pedagogue as an important 
personal and professional feature in solving the tasks of innovative type of professional 
activity is also overviewed. It is proved, that a professional mobile specialist has ability to 
solve problems, to learn, to interact and make decisions, to work both independently and in a 
team; adapt to new situations, succeed, generate new ideas (creativity), ability to critique 
and self-criticize; information management skills; interpersonal skills. We consider 
professional mobility of the future pedagogue as an integrative quality, which implies the 
flexible ability to adapt to changable forms, content and conditions of professional and 
pedagogical activity, readiness for systemic self-education, which can be produced in 
continuous professional-pedagogical preparation. It is a specially organized process on the 
ground of system, synergetic, personaly-oriented, activity-based approaches. At the same 
time, according to R. Prime, formation of professional mobility is viewed as development and 
change of human values, their sphere of action, conflicts between new and traditional values 
and ways of overcoming them. 

It is proved that social inquiry, innovative processes in pedagogical education, the 
requirements of educational practice increase attention to the professional and methodological 
preparation of future pedagogues on the second (master’s) level. The experience of teaching 
future masters of pedagogical education, in particular under the educational-professional 
program Secondary education (Ukrainian language and literature. English language) at Sumy 
State Pedagogical University named after A. S. Makarenko is outlined. 
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Short terms of study (one year and a half), necessity of both compulsory and variative 
components, observance of individual educational trajectory, right of entry to pedagogical 
specialties on the ground of non-pedagogical education according to the rules of cross-entry 
and other peculiarities of pedagogical masters study stimulate research and pedagogical staff 
to work hard at creating the professional mobility of future professionals. This process is built 
on the basis of pedagogical partnership and during professional-methodological, scientific, 
research, practical training to ensure formation of such features of professional mobility as 
openness, creativity, flexibility, ability to work in uncertain conditions. 

Formation of professionally mobile educators is presented as a specially organized, 
competently oriented educational process that takes into account the professional and personal 
factors, interrelated actions of teachers, students. As a result there is a positive dynamic in the 
formation of a new qualitative position that provides effective solutions. The interdisciplinary 
nature of the education helps to form in upper-level students (masters) of general and 
professional competences. It helps to form competences on the basis of inclusive education, 
academic culture, to solve professional problems in the field of linguistics and literary education 
in the conditions of reforming general secondary education “The New Ukrainin school”, taking 
into account social inquiries, trends of specialty development. 

Key words: professional mobility, pedagogue, future master of pedagogical education, 
formation of professional mobility, educational and professional program Secondary 
education (Ukrainian language and literature. English), educational process. 

 

 
 

 


