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роботи тональними співвідношеннями – відчуття просторових планів та надає 

матеріальність предметам; метод лесування – відчуття колориту морського 

пейзажу завдяки прозорому мазку; метод художнього осмислення марини – 

відчуття природної стихії з її атмосферою, звуками, ароматами. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА 

 

Протягом історії людства мобільні особи були корисні суспільству. В умовах 

індустріального та постіндустріального суспільства конкурентоспроможність 

людини визначає професійна мобільність. Вчені досліджують різні види такої 

мобільності – професійну, соціально-професійну, професійно-педагогічну тощо. 

Останній вид визначає успішність професійної діяльності майбутнього 

викладача. За сучасним законодавства навчання майбутніх викладачів 

відбувається переважно у магістратурі на педагогічних спеціальностях.  

Формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача 

вимагає використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних 

технологій. Слід зазначити, що розуміння необхідності розробки та 

впровадження таких технологій пов’язують із становленням в США та Європі 

у 50-х – 60-х р. минулого ст. технологічного підходу до навчання  

Розглянемо основні технології, які доцільно при цьому використовувати.  

При формуванні професійно-педагогічної мобільності слід використовувати 

інтерактивні технології – технології кооперативного і колективно-групового 

навчання, ситуативного моделювання та технологія опрацювання диску-

сійних питань. 

Серед методів колективно-групового навчання найбільш ефективними є 

«Мозковий штурм» і «Саsе-метод («case-study»)», що зумовлено їх впливом 

на особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя оскільки спонукає 

його до самоефективності в інтенсивній діяльності, що базується на виявленні 

власної уяви, творчості, вільного висловлення своїх думок [5, с. 31].  
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Технологія керованого самонавчання реалізується через установки на 

згуртування групи, вироблення єдиних цілей педагогічної спільноти закладу 

вищої освіти, індивідуальну допомогу, відкритість, прозорість, спільну 

діяльність, обмін думками. Зміст визначається програмою навчання і 

коригується запитами слухачів [1, с. 297]. Перевагою технології є можливість, 

на думку автора, знизити при її використанні залежність результату навчання 

від рівня професійної кваліфікації конкретного слухача в «суб’єкт – суб’єктні» 

взаємодії учасників освітнього процесу  

Використання технології форсайта для розвитку мобільності дозволяє 

студентам набути навички прогнозувати власне майбутнє [3]. Створення 

Форсайт-проекту «Я – майбутній викладач» допоможе студентам в успішній 

адаптації до умов професійної діяльності. Участь в проекті дозволяє розкрити 

творчі здібності, проявити власну індивідуальність, відчути себе у ролі педагога.  

Формування професійно-педагогічної мобільності передбачає використання 

тренінгових технологій, які реалізують активну модель навчання. Це сти-

мулює самостійність студентів, дозволяє їм продемонструвати нестан-

дартність мислення та творчість, підвищити адаптивність та рефлексивність. 

Технологія проективної діяльності – це система навчання, яка передбачає 

гнучку організацію освітнього процесу та забезпечує, на думку Ю. Біктуганова, 

професійно-особистісне зростання вчителя, підвищуючи його професійну 

мобільність [2, с. 5]. Технологія сприяє розвитку самостійності, творчості та 

інтелектуальних здібностей. 

Важливою технологією із формування професійно-педагогічної мобільності 

є технологія використання педагогічно-маніпулятивних впливів в освітньому 

процесі.  

Маніпулятивний вплив в педагогічному процесі вимагає адекватності та 

самооцінки, узгодження з певними загальноприйнятими нормами. Критерієм 

моральності педагогічних маніпуляцій варто вважати етичні принципи і 

моральні норми, а також мотиви і цілі, якими керується суб’єкт впливу для 

постійного покращення освітнього процесу [4, с. 154]. 

Важливою характеристикою цього впливу є спрямованість його дії на 

несвідому компоненту поведінки учасників освітнього процесу, що зумовлює 

його ефективність при формуванні професіно-педагоічної мобільності. 

Отже формування професійно-педагогічної мобільності передбачає 

застосування зазначених вище інтерактивних технологій при викладанні 

дисциплін навчального плану. В той же час опанування цими технологіями і 

застосування їх в практичній діяльності майбутніми викладачами є одним із 

індикаторів сформованості їх професійно-педагогічної мобільності. 
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 

 

Загальновідомо, що на сучасному етапі знання англійської мови є 

обов’язковим складником загального професійного рівня фахівця на ринку 

праці. Опанування англійської мови розширює в подальшому можливості в 

пошуках роботи, співпраці з колегами, спілкуванні з представниками інших 

країн тощо.  

Навчання англійської мови, безумовно, залежить не лише від бажання 

вивчати її, а й від позитивної мотивації. Водночас успішна мотивація до 

навчання англійської мови викладачем значною мірою залежить від кількох 

аспектів, з-поміж яких виокремлюємо такі: 1) початковий рівень знань 

іноземної (англійської) мови; 2) вікові психологічні особливості студентів;  

3) освітні запити та інтереси (дозвіллєві, мистецькі, спортивні тощо).  

Загалом успішній навчальній мотивації сприятимуть внутрішні та зовнішні 

чинники. Зовнішня мотивація може виявлятися як в позитивних проявах 

(заохоченнях, високих балах, словесних похвалах тощо), так і негативних, що 

гальмують пізнавальний інтерес студента.  

Більшість студентів, починаючи вивчати іноземну мову, вже мають 

здебільшого чітку внутрішню мотивацію, вони розуміють, чи буде мова 

пов’язана з бізнесом, з навчанням, з іншими аспектами життя. Саме тут мова 

необхідна їм для досягнення своєї мети. Але іноді під впливом зовнішньої 

мотивації (занадто похвал) відбувається зменшення внутрішньої мотивації, 

зниження продуктивності, зацікавленості в навчанні. Водночас, коли студент має 

зовнішню мотивацію, не зацікавлений в процесі навчання, заохочення і похвала 

може привести до внутрішньої мотивації. 


