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СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ  

МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ
Анотація. Підготовка майбутніх викладачів є важливим завдання системи освіти України. Відповідно 
до діючого законодавства така підготовка може здійснювати шляхом навчання в магістратурі на педа-
гогічних спеціальностях. При цьому особи, які не мають базової педагогічної освіти, мають можливість 
вступу до такої магістратури на умовах перехресного вступу. Через це великого значення для закладу 
вищої освіти набуває необхідність створення системи роботи із формування професійно-педагогічної мо-
більності майбутнього викладача в умовах магістратури. Пропонована система охоплює базові кафедри, 
навчально-методичні комісії спеціальностей, «інститут» наставників, певні відділи університету та перед-
бачає проведення методичних семінарів та виховних заходів, що проілюстровано прикладами на основі 
нормативної бази Національного університету «Львівська політехніка». Така система роботи має бути 
відкритою, динамічною та адаптивною. Подальші дослідження будуть присвячено методичним засадам 
формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача в умовах магістратури. 
Ключові слова: професійна мобільність, професійно-педагогічна мобільність, система роботи закладу 
вищої освіти з формування професійно-педагогічної мобільності, магістратура, викладач.
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THE SYSTEM OF WORKING OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION  
FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL MOBILITY  

OF THE FUTURE LECTURER IN THE CONDITIONS OF MAGISTRACY
Summary. The training of future lecturers is an important task of the Ukrainian education system. In accord-
ance with the current legislation, such training can be carried out by studying in a magistracy in pedagogical 
specialties. In this case, persons who do not have basic pedagogical education, have the opportunity to enter 
such a magistracy on the conditions of cross-entry. Because of this, the importance of establishing a system 
of work for the formation of professional and pedagogical mobility of a future lecturer in a master’s degree 
becomes of great significance for the institution of higher education. A future lecturer with a high level of 
such mobility has professional knowledge, which is mainly determined by the program results of studying at 
the first (bachelor) level of higher education, capable to organize (to design) own professional activity taking 
into account psychological peculiarities of subjects of educational activityv. In this case the lecturer has the 
motivation to professional activity and self-improvement, reflexivity, adaptability and creativity. Formation of 
professional and pedagogical mobility involves not only the creation of appropriate educational and methodo-
logical support (educational-methodical complexes), but also the mastery of university lecturers (and students 
who are studying for future lecturers) the technology of forming this type of mobility. The proposed system cov-
ers the basic departments, educational-methodical commissions of specialties, «institute» of mentors, certain 
departments of the university and provides for conducting methodological seminars and educational activities, 
illustrated by examples on the basis of the normative base of the Lviv Polytechnic National University. Such 
a system of work must be open, dynamic and adaptive. Further research will be devoted to the methodical 
foundations of the formation of professional and pedagogical mobility of a future lecturer in a master’s degree.
Keywords: professional mobility, professional and pedagogical mobility, the system of work of institution of 
higher education on the formation of professional and pedagogical mobility, magistracy, lecturer.

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді. Підготовка майбутніх викладачів 

є важливим завдання системи освіти України. 
Посада викладач входить до переліку основних 
посад науково-педагогічних працівників та педа-
гогічних працівників закладів вищої освіти [1].

Відповідно до діючого законодавства така 
підготовка може здійснювати шляхом навчання 
в магістратурі на педагогічних спеціальностях. 
При цьому особи, які не мають базової педагогіч-
ної освіти, мають можливість вступу до такої ма-
гістратури на умовах перехресного вступу.

Через це великого значення для закладу ви-
щої освіти набуває необхідність створення систе-
ми роботи із формування професійно-педагогіч-
ної мобільності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Побудова системи потребує аналізу підходів до 
формування професійної мобільності у закладах 
вищої освіти.

Так Н. Мерзлякова розглядає формування 
професійної мобільності майбутнього інженера 
засобами полікультурної освіти на основі роз-
роблених принципів побудови навчально-ме-
тодичного забезпечення [8, с. 8]. Є. Іванченко 
вказує, що формування професійної мобільності 
майбутніх економістів слід здійснювати з вико-
ристанням інформаційних технологій, міжпред-
метних зв’язків в процесі навчання, створення 
позитивної мотивації щодо професійної мобіль-
ності [4, с. 12]. Той самий підхід до формування 
професійної мобільності поділяє В. Солоненко 
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[15, с. 12]. Формування професійно-педагогічної 
мобільності передбачає, на думку І. Нікуліної, 
відбір і конструювання змісту навчання [9, с. 6].

На думку інших вчених формування професій-
ної (професійно-педагогічної) мобільності перед-
бачає «занурення» студентів в професійне серед-
овище, яке моделюється [6, с. 17], спрямованість 
змісту професійної підготовки на усвідомлення 
студентами динамічності вимог до фахівців на ви-
робництві [2, с. 174], введення до змісту навчання 
професійних контекстів з врахуванням профілю 
підготовки і сфер (видів) діяльності [7, с. 22].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Як свідчать результа-
ти проведеного аналізу, досліджуючи проблему 
формування мобільності більшість науковців 
роблять наголос на відповідних змінах у освіт-
ньому процесі як дидактичної системи без дета-
лізації структурних підрозділів закладах вищої 
освіти, що до цього мають бути залученими.

В той же час, як зазначає Л. Сушенцева, при 
створенні системи роботи закладу освіти із форму-
вання мобільності слід враховувати такі компонен-
ти, як чітко визначена мета, принципи створення 
системи, інформаційне забезпечення, кадри, що 
будуть здійснювати підготовку професійно мобіль-
них кваліфікованих робітників, матеріально-тех-
нічне забезпечення і, звісно, учні [16, с. 188]. 

Така система роботи має бути відкритою, ди-
намічною, адаптивною та передбачатиме опану-
вання викладачами університету та студентами, 
які навчаються на майбутніх викладачів, техно-
логії формування цього виду мобільності.

При побудові цієї системи слід також врахову-
вати такі її властивості: емерджентність – по-
ява у системи властивостей, які не притаманні 
її елементам; мультиплікативність – пози-
тивним і негативним ефектам функціонування 
системи притаманно множення, а не додавання; 
синергічність – максимальний ефект діяльнос-
ті системи досягається у випадку максимальної 
ефективності спільного (сумісного) функціону-
вання її елементів заради спільної мети; відо-
кремленість – намагання системи до автономії, 
ізольованості і децентралізації управління. 

Отже побудова системи роботи закладу вищої 
освіти з формування в умовах магістратури про-
фесійно-педагогічної мобільності майбутнього 
викладача є актуальною.

Мета: полягає в обґрунтуванні системи роботи 
закладу вищої освіти з формування професійно-
педагогічної мобільності майбутнього викладача.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Побудова системи роботи з формування про-
фесійно-педагогічної мобільності майбутнього 
викладача в закладі вищої освіти може здійснюва-
тися на рівнях: цільовий (підготовка професійно-
мобільних кадрів як запит суспільства, завдання 
системи освіти, якість особистості фахівця), управ-
лінський (в рамках єдиної стратегії розвитку ла-
нок педагогічної освіти, яка охоплює всі напрями 
діяльності та компоненти педагогічної системи 
університету), організаційний (в рамках інтегра-
ційного, інноваційного та інформаційного освіт-
нього середовища, яке функціонує з врахуванням 
аксіологічних засад організації освітнього проце-
су), квалітативний (в рамках єдиної універси-
тетської системи управління якістю) [3, с. 35].

Реалізацію єдиних підходів до підготовки 
майбутніх професійно-педагогічно мобільних 
викладачів в умовах магістратури має бути по-
кладено на навчально-методичні комісії відпо-
відних спеціальностей університету (рис. 1), які 
здійснюють (не рідше одного разу на рік) моні-
торинг освітніх програм щодо встановленої мети 
програми та її відповідність потребам студентів, 
працедавців, інших груп зацікавлених сторін 
і суспільства [13].

За пропозицією базової кафедри цими комі-
сіями мають затверджуються уточнення у змісті 
навчальних дисциплін (аудиторна і самостійна 
робота), які пов’язані із теоретичними та прак-
тичними питаннями професійно-педагогічної 
мобільності, та вводитися до освітніх програм 
відповідні авторські курси (навчально-методич-
ний комплекс (НМК) «Професійна мобільність 
випускника навчального закладу» – для спеці-
алізації «Управління навчальним закладом» 
спеціальності «Менеджмент»), НМК «Професій-
но-педагогічна мобільність фахівця» – для спеці-
альності «Освітні, педагогічні науки»). 

Зважаючи на актуальність проблеми підготов-
ки професійно мобільних фахівців доцільно ввести 
до освітніх програм першого (бакалаврського) рів-
ня вищої освіти авторський курс зі змістовим бло-
ком (темою) «Професійно-педагогічно мобільний 
викладач» (НМК «Основи професійної мобільнос-
ті» – для всіх спеціальностей університету). 

Формування професійно-педагогічної мо-
більності передбачає залучення до освітнього 
процесу провідних фахівців системи освіти – ке-
рівників закладів освіти, професорів та доцен-
тів тощо. Підвищення кваліфікації викладачів 
з професійно-педагогічної мобільності має здій-
снюватися на методичних семінарах за цією про-
блематикою або шляхом введення відповідних 
змістовних модулів (лекцій) до програм постійно 
діючих семінарів університету. 

Так кафедра педагогіки та соціального управ-
ління Львівської політехніки проводить на-
вчання за професійною програмою підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів України «Професій-
ний розвиток викладача вищого навчального за-
кладу» – Семінар педагогічних знань, в рамках 
якого проводиться підвищення кваліфікації із 
професійно-педагогічної мобільності.

При цьому про формуванні професіно-пе-
дагоічної мобільності слід використовувати ін-
новаційні та інтерактивних технології навчан-
ня, зокрема, методи маніпулятивного впливу 
в суб’єкт-суб’єктній взаємодії. Маніпулятивний 
вплив в педагогічному процесі вимагає адекват-
ності та самооцінки, узгодження з певними за-
гальноприйнятими нормами. Критерієм мораль-
ності педагогічних маніпуляцій варто вважати 
етичні принципи і моральні норми, а також моти-
ви і цілі, якими керується суб’єкт впливу для по-
стійного покращення освітнього процесу [5, с. 154].

До роботи із формування професійно-педаго-
гічної мобільності має бути залучено наставника 
(куратора) [11], що передбачає включення відпо-
відних заходів до плану виховної роботи з ака-
демічною групою («інститут» наставників), 
та роботу виявленням і сприянням творчого рос-
ту студентів. 
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Розробку пропозицій з удосконалення органі-
заційно-функціональної структури управління 
виховним процесом в університеті і визначення 
функціональних обов‘язків суб‘єктів управління 
покладено на відділ молодіжної політики та пи-
тань соціального розвитку університету [18].

Оскільки рівень професійно-педагогічної мо-
більності визначає якість підготовки майбутніх 
викладачів в умовах магістратури, його можна 
використовувати як один із критеріїв якості в сис-

темі внутрішнього забезпечення якості (СВЗЯ) 
освітньої діяльності та якості вищої освіти універ-
ситету (відділ забезпечення функціонування сис-
теми управління якістю освіти університету).

СВЗЯ передбачають моніторинг та оцінюван-
ня якості освітнього процесу на всіх етапах його 
реалізації, розвиток мобільності учасників освіт-
нього процесу, інноваційність освітньої діяльнос-
ті, визначення принципів та процедур забезпе-
чення якості вищої освіти [12].
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Рис. 1. Система роботи закладу вищої освіти  
з формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача
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Іншою ланкою, що може бути залучено до фор-

мування професійно-педагогічної мобільності май-
бутнього викладача в умовах магістратури, є відділ 
працевлаштування та зв’язків з виробництвом, 
який займається організацією практики та ста-
жування студентів на виробництві, організацією 
та проведення в університеті презентацій фірм 
та компаній, заходів з працевлаштування [10]. 
Отже формування професійно-педагогічної мо-
більності передбачає організацію зустрічей з керів-
никами та провідними фахівцями закладів освіти.

До системи роботи закладу вищої освіти з фор-
мування професійно-педагогічної мобільності для 
вирішення окремих завдань може бути залучено 
відділ маркетингу та інноватики, який створює 
ідеї розвитку та популяризації університету за до-
помогою проведення різноманітних заходів для 
усіх категорій аудиторії – внутрішньої та зовніш-
ньої, здійснює пошук потенційних інвесторів для 
існуючих розробок та для потенційних [14].

У закладах освіти можуть створюватися Цен-
три мобільності (служба мобільності), які на 
відміну від моделі методичної служби будуються 
не за предметним, а за функціональним принци-
пом. Центр мобільності виконує координаційну, 
управлінську, інформаційну, аналітичну та кон-

сультативну функції [17, с. 214]. Формування 
професійно-педагогічної мобільності виступати-
ме однією із функцій такої служби.

Прикладом створення подібних структур, 
для конкретних видів мобільності, є Центр між-
народної академічної мобільності Київського 
національного економічного університету ім. 
В. Гетьмана, на який покладено планування, 
організацію та моніторинг міжнародних акаде-
мічних зв’язків [19] та Центр розвитку кадрового 
потенціалу навчального закладу Сумського дер-
жавного університету. 

Висновки та пропозиції. Таким чином сис-
тема роботи закладу вищої освіти з формування 
професійно-педагогічної мобільності майбутньо-
го викладача в умовах магістратури охоплює 
базові кафедри, навчально-методичні комісії 
спеціальностей, «інститут» наставників, певні 
відділи університету та передбачає проведення 
методичних семінарів та виховних заходів, що 
проілюстровано прикладами на основі норма-
тивної бази Національного університету «Львів-
ська політехніка». Подальші дослідження будуть 
присвячено методичним засадам формування 
професійно-педагогічної мобільності майбутньо-
го викладача в умовах магістратури.
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