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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Кількість кредитів 4
Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Загальна кількість годин –
120 год.

Галузь знань,
спеціальність, освітній
ступінь
01 Освіта
013 Початкова освіта
Магістр

Заочна форма навчання

Самостійна робота – 72 год.
Конс. – 8 год.
Форма контролю – залік (10с.)
Галузь знань, спеціальність,
освітня програма, освітній
ступінь
01 Освіта
013 Початкова освіта

Кількість годин: 33
Магістр
ІНДЗ: немає

Денна форма навчання
Вибіркова
Рік підготовки – 1
Семестр – 2
Лекції – 20 год.
Практичні – 20 год.

ІНДЗ: немає
Тижневих годин:
Аудиторних – 1,5
Самостійної роботи – 1

Найменування показників

Таблиця 1.
Характеристика дисципліни

Характеристика навчальної
дисципліни
Вибіркова
Рік навчання І
Семестр 1-ий
Лекціїї 10 год.
Практичні 10 год.
Самостійна робота год.
Консультації 12 год.
Форма контролю: залік

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ
Метою дисципліни «Формування професійної мобільності майбутнього фахівця
початкової освіти» є засвоєння майбутніми магістрами початкової освіти теоретико-методичних
засад процесу формування професійної мобільності як виключно важливої особистісно-фахової
характеристики сучасного педагога на етапі його підготовки у вищій школі.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Формування професійної мобільності
майбутнього фахівця початкової освіти» є поглиблення знань щодо психолого-педагогічної сутності
феномену «професійна мобільність особистості»; систематизація наукових уявлень про професійну
мобільність як ключову характеристику педагога-європейця, важливу ознаку пізнавальної
самостійності вчителя у діяльності; виокремлення провідних тенденцій її формування;
стимулювання процесу формування професійної мобільності майбутнього педагога, змістове
навантаження якої репрезентує педагогічне спілкування і діяльність.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: оволодіння ти
феноменологію професійної мобільності особистості; сучасними науковими підходами щодо
висвітлення професійної мобільності як інтегрального феномена; програмно-змістове забезпечення
процесу формування професійно мобільного педагога сучасної школи; 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.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 2
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Усього
у тому числі
Лекції
Практ. Кон
Сам.
сул.
роб.
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи формування професійно мобільного
педагога
Тема 1. Функційна роль курсу
13
2
2
1
8
«Професійна мобільність майбутнього
педагога» у формуванні
конкурентноспроможного фахівця.
Психолого-педагогічна сутність поняття
«професійна мобільність особистості»
Тема 2. Професійна мобільність у
13
2
2
1
8
контексті генези вимог до фахової
підготовки вчителя
Тема 3. Програмно-змістове
15
4
2
1
8
забезпечення формування професійно
мобільного вчителя сучасної школи
Тема 4. Професійна мобільність –
15
4
2
1
8
важлива особистісно-професійна якість
учителя сучасної школи
Разом за змістовим модулем 1
56
12
8
4
32
Змістовий модуль 2. Технологія формування професійної мобільності педагога в
освітньому просторі ВНЗ
Тема 5. Освітньо-виховне середовище
22
2
4
2
14
вищої школи як чинник формування
професійно мобільного вчителя сучасної
школи
Тема 6. Педагогічні технології
22
4
4
1
13
формування професійної мобільності
педагога
Тема 7. Результативність педагогічної
20
2
4
1
13
технології формування професійної
мобільності вчителя сучасної школи
Разом за змістовим модулем 2
64
8
12
8
40
Усього годин
120
20
20
8
72

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Тема
Психолого-педагогічна сутність поняття «професійна мобільність
особистості».

Здійснити аналіз понять ” професійна мобільність “ , ”
професійна діяльність“ ,” професіоналізація“ , ”професійна активність
“ ,”професійна компетентність “ , ” професійна майстерність “
,”професійна зрілість ,” кар’єрний ріст “, виокремити спільні риси та
підходи до формулювання.

Провести мікродослідження : довести чи спростувати тезу , що
сутнісна характеристика означених понять зумовлює досконалість
професійної підготовки педагога і водночас суттєво доповнює уявлення
про професійну мобільність.
Професійна мобільність у контексті генези вимог до фахової підготовки
вчителя
 Проаналізувати статті:
- Касьянов Г. «Болонізація»: поспішай повільно. http: // www. Dt/ua/
3000/3300/46520/
- Е.В.Андріенко.Феномен профессиональной зрелости учителя /
Педагогіка. –№6. –2002. –С.66-70.
Програмно-змістове забезпечення формування професійно мобільного
вчителя сучасної школи

Проаналізуйте шлях розвитку гуманістичної традиції в науці.
Кому з вітчизняних педагогів належать праці з яскраво вираженою
гуманістичною спрямованістю?

Наведіть приклади різних точок зору на особистісно
орієнтовану освіту.

Ознайомтесь із освітньо-кваліфікаційною характеристикою
(ОКХ), освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки фахівців
спеціальності 8.010102 «Початкова освіта» і зробіть висновки,
наскільки повно вони враховують формування усіх компонентів
професійної мобільності вчителя початкових класів. Подайте свої
пропозиції щодо посилення змістового наповнення формування
професійно мобільного вчителя-початківця.
Професійна мобільність – важлива особистісно-професійна якість
учителя сучасної школи

Змоделюйте «портрет» сучасного професійно мобільного
педагога.

Здійсніть самодіагностику, визначте свій рівень професійної
мобільності за такими показниками: розвинене педагогічне мислення,
сформована педагогічна кмітливість, спостережливість, уміння
розпоряджатися своїми знаннями, вчасно й адекватно їх
використовувати, самостійність у вираженні педагогічних завдань,
самодисципліна, оптимізм тощо.
Освітньо-виховне середовище вищої школи як чинник формування
професійно мобільного вчителя сучасної школи

Кількість
годин
10

10

10

10

10

6.

7.

 Розробіть програму саморозвитку професійної мобільності за такою
схемою: завдання - зміст роботи - виконання, заповнивши відповідно
таблицю.
Педагогічні технології формування професійної мобільності педагога
 Обгрунтуйте уть омпетентнісного підходу до формування
професійної мобільності майбутнього педагога.
 Тест-самооцінка професійної мобільності у педагогічній діяльності
студента (молодого викладача, молодого вчителя)
Результативність педагогічної технології формування професійної
мобільності вчителя сучасної школи
 Провести мікро дослідження:
Методика. Бар'єри мобільності у педагогічній діяльності
Разом

10

12

72

6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ (ІНДЗ)
Індивідуальна робота не передбачена.
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Модуль 1
Поточний контроль знань
Змістовий модуль І
Змістовий модуль II
(20 балів)
(20 балів)
Т1
5

Т2
5

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100
82-89
75-81
67-74
60-66
1-59

Т3
5

Т4
5

Т5
6

Т6
7

Т7
7

Модуль 2
Підсумко
вий
контроль

Загальна
сума
балів

60

100

Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалою
для екзамену,
для заліку
практики
А
Відмінно
В
Зараховано
Добре
С
D
Задовільно
E
Fx
Незадовільно
Незараховано (з
можливістю
повторного
складання)

Критерії оцінювання:
90-100 балів («відмінно»). Глибоке оволодіння ключовими питаннями з тем. Системне,
усвідомлене використання даної інформації. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків між
окремими змістовими блоками. Вільна орієнтація і використання необхідного категорійнопонятійного апарату при розкритті проблеми. Мова чітка і логічна. Здатність до аналітикоузагальнюючого викладу питання, вміння формулювати висновки і пропозиції у руслі проблеми.
82-89; 75-81 балів («добре»). Загалом цілісне, усвідомлене оволодіння матеріалом, що
стосується даного питання. В окремих випадках рівень засвоєння інформації недостатній.
Аргументація при відповідях на питання, логічність і взаємозв’язок у викладі матеріалу дещо
занижені. Відчуваються труднощі при відповідях на питання, у формулюванні узагальнень і
висновків.
67-74; 60-66 балів («задовільно»). Фрагментарне, несистемне відтворення інформації.
Наводяться лише окремі складові питання, без необхідного усвідомлення і взаємозв’язку.
1–59 балів («незадовільно»). Необхідним категорійно-понятійним апаратом не володіє.
Робить безуспішні спроби висвітлення питання на репродуктивному, механічному рівні. Не розуміє
питання, відповідає не по суті.
Проміжний контроль (модульна контрольна робота) проводиться письмово. Максимальна
кількість балів, яку аспірант може отримати за одну модульну контрольну роботу – 30 балів (загалом
60 балів за дві модульні контрольні роботи).
Підсумковий контроль – залік. Оцінювання знань
майбутніх докторів філософії
здійснюється за результатами поточного та модульного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів
включно. При незадовільній підсумковій оцінці або бажанні аспіранта підвищити свій рейтинг, він
складає залік у формі усного опитування. Для отримання заліку потрібно набрати не менше 60 балів
за 100-бальною шкалою.
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8.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
1. Розкрити сутність та взаємозв'язок понять, що суттєво доповнюють уявлення і змістовно
уточнюють трактування феномену «професійна мобільність» особистості.
2. Проаналізувати сучасні наукові підходи щодо висвітлення професійної мобільності як
інтегрованого феномену.
3. Розкрити роль та місце компонентів професійної мобільності у кваліфікаційній
характеристиці вчителя початкових класів.
4. Розкрити сутність поняття «педагогічний професіоналізм».
5. Розкрити сутність та взаємозв'язок понять «професійна мобільність педагога»,
«компетентність учителя», «майстерність педагога» і «професіоналізм учителя».
6. Обґрунтуйте необхідність самовдосконалення вчителя-початківця.
7. Назвати основні характеристики професіоналізму знань учителя.
8. Визначити концептуальні засади професійної підготовки вчителя сучасної національної
школи.

9. Відобразити схематично взаємозв'язок найбільш близьких до професійної мобільності
педагогічних понять (категорій).
10. Дати характеристику педагогічних технологій формування професійної мобільності
майбутнього вчителя початкових класів.
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