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Розглянуто особливості розвитку сучасного світу, що характеризується процесами глобалізації, інформати-

зації, стрімким технологічним розвитком до якого додаються соціально-економічні перетворення, які відбува-

ються в Україні. Їх логічним продовженням стає реформування галузі освіти у зв’язку з вимогами сучасного 

ринку праці, що спонукають вимоги до професійної підготовки фахівців, зокрема педагогів. Акцентовано увагу 

на проблемі конкурентоздатності педагогічних працівників, що зумовила осмислення різних її аспектів. Обґру-

нтовано необхідність формування професійної мобільності майбутніх педагогів, що пов’язано з процесами 

інтеграції освіти і науки та її проникненням в освітній процес загальноосвітньої школи, стрімким розвитком як 

інформаційних технологій,  так й інновацій в освіті тощо. Схарактеризовано потенціал андрагогічного, кон-

текстного та гендерного підходів до формування професійної мобільності майбутніх педагогів, наведено основ-

ні поняття, принципи, та методи навчання кожного з них.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Непередбачуваність 

розвитку сучасного світу, що супроводжується про-

цесами глобалізації, інформатизації, стрімким роз-

витком технологій, має неабиякий вплив на всі сфе-

ри суспільного життя. До означених умов додаються 

суттєві соціально-економічні перетворення, що від-

буваються в Україні та відображаються на розвитку 

всіх її суспільних інститутів, зокрема і системі осві-

ти. Логічним продовженням соціальних змін є і 

процес реформування освітньої галузі, виникнення 

нових вимог до професійної підготовки фахівців. 

Необхідність підвищення якості якої, потреба відпо-

відати вимогам часу спонукає пошук ефективних 

шляхів розвитку освітньої галузі. 

Динаміка суспільних процесів зумовлює потребу 

швидкого реагування на зміни, що відбувають в усіх 

галузях виробництва, а поява ринку освітніх послуг 

передбачає здатність педагогічних працівників кон-

курувати на ринку праці. Конкурентоздатність учи-

телів у сучасному світі, значною мірою, забезпечу-

ється їхнім творчим потенціалом, готовністю опано-

вувати нові знання і технології, швидко адаптувати-

ся до соціально-економічних перетворень. Відпові-

дно виникає завдання підготовки такої особистості, 

необхідність осмислення різних її аспектів, зокрема: 

– з’ясування сутності опанування технологіями 

майбуттєтворення, випереджувального розвитку та 

управління з погляду перспективи професійної дія-

льності в майбутньому; 

– опис системно-інтегративних рис особистості, 

які детермінують професійний розвиток і станов-

лення професійно успішної людини; 

– визнання мінливості провідною рисою способу 

життя людини, з огляду на що поряд із засвоєнням 

базових знань перед сучасною освітою постає нага-

льне завдання навчити студента самостійно опано-

вувати нові знання й інформацію, навчатися, сприй-

мати і продукувати зміни, розвинути потребу в на-

вчанні протягом життя [1]. 

Проблема навчання, а відтак і професійної підго-

товки вчителів, турбувала діячів науки в усі часи. 

Розуміння залежності повноцінного й ефективного 

розвитку суспільства від підготовки педагогічних 

кадрів, обумовила увагу до цієї проблеми видатних 

діячів культури, зарубіжних і вітчизняних педагогів. 

Різні аспекти професійної підготовки майбутніх 

вчителів розглядаються у своїх наукових працях 

такі вітчизняні науковці, як О. Абдуліна, І. Бех,  

С. Гончаренко, І. Зязюн, А. Кузьмінський, С. Сисоє-

ва, Л. Хомич та ін. 

Проблема підготовки педагогічних кадрів знахо-

дять своє відображення у законодавчих актах. По-

ложення, що регулюють розвиток національної сис-

теми освіти, підготовку педагогічних працівників 

зокрема, відображено у законах України «Про осві-

ту», «Про вищу освіту», Державній національній 

програмі «Освіта» (Україна XXI століття), Націона-

льній стратегії розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року, Державній програмі «Вчитель», Кон-

цепції «Нової української школи». Зокрема, саме в 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні 

наголошено, що підготовка педагогічних працівни-

ків є провідним принципом державної освітньої 

політики, центральним завданням модернізації осві-

ти. 

Одним із шляхів реформування освіти розгляда-

ється інтеграція освіти та науки, що є закономірним 

процесом, враховуючи розвиток на основі фундаме-

нтальних так званих перехідних наук.  

Проникнення інтеграції в навчальний процес за-

гальноосвітньої школи надає особливої важливості 

формуванню професійної мобільності майбутніх 

педагогів. Враховуючи наукові праці таких вчених 

як О. Антонова [2], Л. Ніколенко [3], Ю. Пашута [4] 

Ю. Ткач [5] можна сказати, що інтеграція зумовлює 

http://orcid.org/0000-0001-7000-7652


ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2021 (128) 

18 

цілісність світосприйняття, цілісність сфери відо-

браження об’єктивної дійсності; дозволяє уникати 

дискретності в оволодінні знаннями та вміннями та 

надає можливості визначення умов, що сприяють 

формуванню системних, цілісних наукових знань та 

практичних навичок на науково визначеній основі. 

Це процес взаємопроникнення, ущільнення, уніфі-

кації знань, що забезпечує професійну діяльність на 

основі їх єдності і цілісності, формування цілісного 

наукового світогляду. 

Маємо підкреслити й активне використання в 

освітньому процесі сучасних інформаційних техно-

логій, появу інноваційних технологій навчання, 

відкриває надзвичайно широкі можливості для реа-

лізації професійної мобільності вчителів, що прояв-

лятиметься вже у недалекому майбутньому в діяль-

ності майбутніх вчителів. А передумовою має стати 

готовність до реалізації творчого потенціалу, здат-

ність до гнучкого реагування на сучасні освітні 

потреби, відмова від стереотипів, що роками скла-

далися в шкільній практиці. 

Відтак, враховуючи особливості як суспільного 

розвитку, так і розвитку освіти, важливою складо-

вою професійної підготовки майбутніх учителів стає 

формування професійної мобільності ще в роки 

навчання у ЗВО. Розуміння того, що професійно 

мобільний учитель здатний сформувати мобільну 

особистість, потреба в якій є очевидною вже зараз, 

актуалізує означену проблему. 

Проблема формування професійної мобільності 

майбутніх фахівців в системі вищої освіти, майбут-

ніх учителів зокрема, викликає неабиякий інтерес 

сучасних науковців. Зазначивши її міждисциплінар-

ний характер підкреслимо відносну новизну самої 

проблеми для педагогічної науки. В Україні перша 

дисертаційна робота, присвячена проблемі форму-

вання професійної мобільності була захищена у 

2005 році Є.Іванченко.  

Для представників педагогічної науки особливий 

інтерес становить проблема індивідуальної мобіль-

ності фахівця. Різні підходи до вирішення проблеми 

формування професійної мобільності фахівців пред-

ставлено у наукових працях таких вітчизняних уче-

них як Л. Вороновська, Л. Сушенцева, О. Ващенко, 

Ю. Клименко, Н. Кожемякіна, Р. Пріма, І. Хом’юк 

та ін. Останніми роками проблемою формування 

професійної мобільності вчителів опікуються такі 

українські науковці як Н. Брижак, С. Данильченко, 

Л. Дольнікова, Р. Дорогих, О. Кіліченко, Ю. Копчак, 

Л. Копчак, Л. Ю. Клименко, Л. Литовченко,  

Л. Я.Никорак, Сушенцева, Г. Шевчук, О. Хижняк, 

О. Яненко та ін. До числа зарубіжних учених, нау-

кові праці яких присвячено означеній проблема 

належать О. Жарков, Б. Ігошев, С. Морозова, Е. Си-

манюк, І. Стєпанова та ін.  

Відносна новизна проблеми формування профе-

сійної мобільності майбутніх вчителів обумовлює 

пошук оптимальних її шляхів, необхідність розроб-

лення теоретико-методологічного її забезпечення. 

Метою статті є визначення методологічних під-

ходів формування професійної мобільності майбут-

ніх учителів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Як 

часткове від загального, професійна мобільність 

майбутніх учителів відображає ті особливості мобі-

льності фахівця, які є універсальними для сьогоден-

ня. На підставі дослідження [6] відзначимо, що мо-

більність розглядається як характеристика глобаль-

ного розвитку, що характеризує діяльність та прояв-

ляється:  

- у контексті змін різного характеру – здатність 

до швидкої зміни стану, статусу чи місця в соціаль-

ному чи професійному середовищі, здатність (гото-

вність) трудових ресурсів (працівників) до змін 

свого положення в системі зайнятості; 

- у контексті пошуку форм діяльності – вміння 

знаходити потрібні форми діяльності вводить у 

визначення – міру розлогості професійного «поля» 

діяльності робітника й стійкості (узагальненості) 

способів здійснення технологічних операцій; 

- як перехід з одних громадських груп до інших; 

- як вияв реакції людини на різні зміни, що від-

буваються у зовнішньому й внутрішньому середо-

вищі; 

- як здатність особистості організовувати процес 

зміни життєвого шляху. 

Мобільність проявляється на індивідуальному 

рівні як особистісна якість і проявляється: 

- у контексті орієнтації в ситуації – вміння, здат-

ність швидко орієнтуватися в ситуації, активне реа-

гування особистості на життєву ситуацію, уміння 

швидкої перебудови й коректування своїх дій у 

конкретних ситуаціях, потреба, готовність і здат-

ність змінити ситуацію, здатність до швидкої, опе-

ративної перебудови в нових умовах; 

 - у контексті адаптації – засіб адаптації робочої 

сили, яка підвищує її конкурентоспроможність; 

механізм, що дозволяє особистості адаптуватися в 

умовах швидких соціальних змін;  

 - як особистісна чи суб’єктивна готовність до 

зміни професійної діяльності, зв'язок з рівнем підго-

товки, кваліфікацією, набутою людиною в процесі 

професійної освіти. 

Сутнісне наповнення поняття «професійна мобі-

льність» залежить від виробничої специфіки галузі 

суспільного виробництва. Відтак сфера освіти надає 

професійній мобільності особливості, які відзначено 

на підставі узагальнення наукових праць таких уче-

них, як Н. Брижак [7], І. Герасимова [6] І. Горбачова 

[8], Б. Ігошев [9], Ю. Копач [10], Р. Пріма [11],  

І. Степанов [12] дозволили відзначити такі з них: 

- необхідність швидкого реагування на зміни в 

освітній галузі, сприймання й адекватне оцінювання 

нововведень в освіті, позбавлятися власних стерео-

типів, що заважають саморозкриттю і ефективності; 

- прийняття нового, системного мислення, розу-

міння взаємозв’язків і взаємозалежностей у суспіль-

ному розвитку, що досягається за рахунок змін, 

пов‘язаних зі здобуттям досвіду навчання або ви-

кладання у закладі освіти; 

- готовності до постійних чи тимчасових змін у 

професійних функціях, що залежать від соціально-

економічної і соціокультурної ситуації і не вимага-

ють зміни робочого місця; 
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- необхідність розробляти й упроваджувати вла-

сні авторські програми, інноваційні прийоми і мето-

ди, форми навчання і виховання учнів; 

- необхідність мобілізувати школярів у демокра-

тичних освітніх умовах до активної участі в різних 

видах діяльності – навчально-пізнавальній, науково-

дослідній, виховній, громадській, самоосвітній; 

- здатності до швидкого оновлення завдань і різ-

них видів професійно-педагогічної діяльності, твор-

чої зміни її стилю і змісту; 

- плануванні та здійсненні саморозвитку, попе-

редженні професійної деформації та професійного 

вигорання;  

Відзначається вертикальна і горизонтальна про-

фесійна мобільність вчителя. Перша з яких проявля-

ється у просуванні кар’єрними сходами у сфері осві-

тнього менеджменту, а саме від учителя до управлі-

нця будь-якого рівня. Друга – через опанування 

інновацій в освіті, готовність вчителя працювати в 

освітніх установах різного типу – державних і не-

державних, а також при потребі, до можливої зміни 

професійної сфери. 

Коло особистісних якостей, що забезпечують 

прояв професійної мобільності на індивідуальному 

рівні є надзвичайно широким і охоплює професійну 

та комунікативну компетентність, когнітивну сферу 

з здатність до творчості, включаючи інтелект особи-

стості, її потреби і мотивацію, соціальну зрілість, що 

включає соціальну активність, емоційно-вольову 

сферу, самосвідомість, адаптаційні можливості, 

відношення до роботи, гуманістичне ставлення до 

інших та до себе. 

Багатогранність проблеми формування профе-

сійної мобільності створює передумови для пошуку 

ефективних шляхів її формування в освітньому про-

цесі ЗВО та потребує методологічного забезпечення. 

З цією метою обираємо такі підходи як андрагогіч-

ний, контекстний та гендерний, обґрунтування ви-

бору та характеристику яких здійснюємо на підставі 

монографії [6]. 

Зазначимо, що методологічний підхід слугує орі-

єнтацією, що зумовлює використання основних 

понять, принципів, а також методів і прийомів по-

будови освітнього процесу. З метою обґрунтування 

вибору означених підходів, розглянемо основні 

поняття, які є визначальними для кожного з них та 

розглянемо доцільність їх вибору. 

Поняття «андрагогічний підхід» походить від 

грецького «аndros» – дорослий чоловік «ago» – вес-

ти, дослівно – «ведення дорослої людини». Звернен-

ня до освіти дорослих, як і використання поняття 

«андрагогіка» пов’язано з другою половиною ХХ 

століття, а швидке накопичення нових і застарівання 

існуючих знань, поява нових, у тому числі й інфор-

маційних та комп’ютерних технологій, що обумов-

люють безперервний процес навчання і підвищення 

кваліфікації спонукають до розроблення оптималь-

них шляхів і способів освіти дорослих. 
Основною характеристикою освіти дорослих є 

процес власного самовдосконалення, що включає 
самостійний пошук знань, умінь, навичок, а також 
саморозвиток особистісних якостей. Як бачимо 
чинники, які обумовлюють необхідність формуван-

ня професійної мобільності майбутніх учителів і 
вибір методологічного підґрунтя у вигляді андраго-
гічного підходу, мають багато спільного. Проте 
виникає питання щодо доцільності віднесення сту-
дентів закладів освіти педагогічного спрямування до 
категорії дорослих. Не акцентуючи увагу на склад-
ності виділення чітких характеристик, які дозволя-
ють визначити вікові межі дорослості, підкреслимо 
існуючі думки про те, що дорослість пов’язується з: 

- соціально-психологічними чинниками, які 
як усвідомлюються самою людино, так і визнаються 
суспільством та проявляються у суспільному житті; 

- фізіологічною, соціальною, моральною зрі-
лістю; 

- економічною незалежністю; 
- життєвим досвідом і рівнем самосвідомості, 

який обумовлює відповідальну поведінку; 
- здатністю до саморегуляції власної діяльно-

сті, її планування, самоконтролю і самооцінки. 
Як бачимо, немає підстав вважали студентів 

ЗВО, повною мірою, дорослими людьми, проте вже 
в недалекому майбутньому майбутні педагоги поч-
нуть повноцінне професійне життя, стикнуться з 
його особливостями і проблемами. Застосування 
андрагогічного підходу при формуванні професійної 
мобільності майбутніх вчителів має забезпечити 
перехід до самостійного і відповідального життя 
особистості в непередбачуваному світі, який дина-
мічно змінюється. 

Орієнтація при формуванні професійної мобіль-
ності майбутніх педагогів на майбутню діяльність, 
обумовила наше звернення до контекстного підходу 
та визначення поняття «контекст». Його розгляда-
ють як систему внутрішніх і зовнішніх чинників і 
умов поведінки та діяльності людини, що впливають 
на особливості її сприйняття, розуміння і перетво-
рення конкретної ситуації, що визначають смисл і 
значення цієї ситуації як цілого і компонентів, що 
входять до нього [13]. 

Опора на контекстне навчання дозволяє вплину-
ти як на його процес, так і результат. Цьому сприяє 
виділення предметного і соціального контекстів, 
створення яких передбачає використання набутих 
знань і умінь у потрібний момент. У поєднанні з 
андрагогічним підходом, контекстний підхід сприяє 
формуванню здатності до планування власної діяль-
ності, уміння спілкуватися, аргументовано відстою-
вати власну думку, прогнозувати та реагувати на 
зміни завдяки аналізу розвитку як суспільства в 
цілому, так і організації зокрема. Моделювання 
різноманітних контекстів (ціннісно-орієнтаційних, 
виробничих, психологічних, технологічних, посадо-
вих тощо) професійної діяльності сприяє і набуттю 
майбутніми вчителями здатності протистояти нега-
раздам, вирішувати конфліктні ситуації, здійснюва-
ти аналіз допущених помилок і, що особливо важ-
ливо, нести за них відповідальність. Це створює 
передумови для усвідомлення необхідності набуття 
фахівцем таких професійно важливих властивостей 
та якостей, як спроможність витримувати значні 
психологічні навантаження, прийняття цінностей 
самоактуалізації, що пом’якшують період професій-
ної адаптації, здатність до безперервного самонав-
чання та саморозвиток. 
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Створення у процесі професійної підготовки 

професійних і соціальних контекстів дозволяє май-

бутньому фахівцю побудувати адекватні очікування, 

спрогнозувати знання, які будуть необхідними у 

недалекому майбутньому і за сприянням та підтри-

мкою викладачів ЗВО вибудувати власну стратегію і 

тактику життя. 

Вибір в якості методологічного підґрунтя фор-

мування професійної мобільності майбутніх учите-

лів гендерного підходу пов'язано з існуванням в 

сучасному українському суспільстві численних 

проблем гендерного характеру, які визначають різні 

шанси на професійну мобільність, обумовлюють 

різні стартові умови та потенційні можливості, нега-

тивно впливають на професійну реалізацію вчите-

лів. Саме освіта, будучи агентом соціалізації особи-

стості, значною мірою, визначає систему життєвих 

цінностей, напрями професійної самореалізації. 

Констатуючи консерватизм системи освіти щодо 

гендерних нововведень, гендерний підхід стає пере-

думовою демократизації, гуманізації освітнього 

процесу як у ЗВО, так і загальноосвітньої школи. 

Гендерний підхід складає підґрунтя для гармонізації 

статево-рольових відносин на засадах толерантнос-

ті, егалітаризму, розвитку партнерських відносин. 

Підґрунтям категорії «гендерний підхід» слугує 

поняття «ґендер», з яким пов’язується виконання 

особою соціально зумовленої ролі, додержання нею 

певної лінії суспільної поведінки, характер споді-

вань, на реалізацію яких вона може розраховувати 

виходячи зі своєї належності до жіночої або чолові-

чої статі [4]. На рівні особистості поняття «ґендер» 

визначається як змодельована суспільством та підт-

римувана соціальними інститутами система ціннос-

тей, норм і характеристик чоловічої та жіночої по-

ведінки, стилю життя та способу мислення, ролей і 

відносин жінок і чоловіків, набутих ними як особис-

тостями в процесі соціалізації, що насамперед ви-

значається соціальним, політичним, економічним і 

культурним контекстами буття й фіксує уявлення 

про жінку та чоловіка залежно від їх статі, підкрес-

люючи його соціальний зміст [15]. 

Неоднозначність ставлення до проблем гендер-

ного характеру в освітній спільноті, зокрема серед 

викладачів ЗВО, пов’язано з пануючою точкою зору 

на природне призначення статі. А це, своєю чергою, 

впливає на переконання щодо природної визначено-

сті життєвого шляху, а відтак і способів професійної 

самореалізації, життєвого успіху чоловіків і жінок. 

Те, що гендерні перепони проявлятимуться на всіх 

етапах життєдіяльності майбутніх учителів, прояв-

лятимуться в дорослому житті, дозволяє розглядати 

гендерний підхід логічним продовженням андраго-

гічного. Необхідним стає кричне осмислення взає-

мозв’язку цінностей і норм суспільного життя, що 

зумовлені особливостями його розвитку та прояв-

ляються у культурі, визначають правила спілкуван-

ня і поведінки особистості, наявні гендерні стерео-

типи. Те, що вони були сформовані за інших соціа-

льно-історичних, економічних обставин і не відпо-

відають реаліям часу, свідчить про незворотність 

гендерних перетворень. А можливість введення до 

соціальних та професійних контекстів гендерного, в 

межах контекстного підходу, об’єднує означені 

підходи в єдине ціле. 

Пошук методологічних принципів, опора на які 

забезпечує ефективність формування професійної 

мобільності майбутніх учителів, обумовлює розгляд 

принципів кожного з них (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Принципи андрагогічного, контекстного та гендерного підходів 

Андрагогічний підхід Контекстний підхід Гендерний підхід 

Провідна роль внутрішніх мотиваторів 

навчальної діяльності 
Проблемний зміст навчання Егалітаризму 

Самостійності, самореалізації, самоу-

правління діяльності 
Провідна роль спільної діяльності Власного вибору 

Навчання на розв’язання конкретних 

проблем 
Професійне позиціонування Довіри і підтримки 

Орієнтації на спільну діяльність 

Міждисциплінарна інтеграція зміс-

ту спеціальної та загальногумані-

тарної підготовки 

Орієнтація на співробітниц-

тво 

Наповненість навчання змістом важ-

ливим для професійних інтересів 
Професійної самосвідомості 

Розвиток власного потенціа-

лу 

Включення життєвого досвіду в освіт-

ній процес 

Поєднання традиційних та іннова-

ційних технологій навчання 

Залучення життєвого досві-

ду 

Міждисциплінарності навчання 

Моделювання в навчальній діяль-

ності всіх аспектів майбутньої 

професійної діяльності 

Спонукання до активного 

соціального життя 

 

Визначення положень, на які спирається форму-

вання професійної мобільності майбутніх учителів 

дозволяє відзначити виключення їх взаємозапере-

чення, підкреслити спільність певних принципів, 

можливість взаємодоповнення одних принципів 

іншими. 

Розгляд методологічних підходів формування 

професійної мобільності майбутніх учителів зумов-

лює також і розгляд методологічного підґрунтя по-

будови освітнього процесу. 

В межах андрагогічного підходу такими метода-

ми, перш за все, стає аналіз досвіду, що за допомо-

гою спеціальних прийомів і способів організації 
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навчальної роботи проникає в традиційні для вищої 

школи методи навчання. В такий спосіб створюється 

підґрунтя для дискусій, вирішення виробничих за-

вдань, пошук вирішення проблем різноманітного 

характеру. Розуміючи обмеженість життєвого досві-

ду студентів залучаємо приклади життєвого досвіду 

як представників педагогічної спільноти, так і тих, 

хто маючи педагогічну освіту реалізував себе в ін-

шій сфері та досяг життєвого успіху. Неабиякого 

значення набувають організаційно-діяльнісні мето-

ди навчання, з їх орієнтацією на усвідомлення, 

розв’язання конфліктних ситуації та включають 

моделювання, рефлексію, проектування з опорою на 

розвиток комунікації, мислення, емпатії. Важливого 

значення набувають інтерактивні методи навчання, 

які дозволяючи врахувати навчальні потреби дорос-

лої людини, створюють передумови для аналізу 

власних дій і вчинків – тренінги, рольові і ділові 

ігри, аналіз ситуації, мозковий штурм тощо. Для 

реалізації андрагогічного підходу неабиякого зна-

чення набуває організація самостійної роботи, що 

передбачає спільне з викладачем її планування з 

обов’язковою орієнтацією на вирішення конкретних 

виробничих або життєвих проблем. Обов’язковим є 

і ретельне методичне забезпечення самостійної ро-

боти з корегуванням можливих наслідків помилко-

вих дій, організації та контролю самостійної роботи. 

Ефективність реалізації означених методів навчання 

забезпечується встановленням рівноправних відно-

син суб’єктів навчального процесу, сприятливої 

психологічної атмосфери з дотриманням взаємопід-

тримки, відповідальності, надання пріоритетів спів-

робітництву. 

Реалізація контекстного підходу при формуванні 

професійної мобільності майбутніх учителів має 

будуватися на основі проблемного навчання, що 

забезпечує активізацію мислення студентів з вико-

ристання особистісних уподобань викладача та реа-

лізацією його творчого потенціалу. З цією метою 

доцільним є використання всього арсеналу тради-

ційних методів навчання – лекцій, семінарських, 

лабораторних, практичних занять з акцентом на 

різні форми ігор, які дозволяють створити конкретні 

виробничі ситуації, проявити особливості відносин 

між людьми при виконанні різних рольових функ-

цій. Цьому сприяє як моделювання педагогічних 

ситуацій, так і дослідницька діяльність студентів. 

Контекстний підхід передбачає застосування й 

інноваційних методів навчання, а саме кейс-

технологій, портфоліо, метод проектів, що створю-

ють ситуації конкретної професійної діяльності 

майбутніх фахівців. 

Значною мірою реалізація гендерного підходу 

передбачає опору на ті методи навчальної роботи, 

що були описані вище, тобто на весь існуючий ар-

сенал традиційних та інноваційних методів навчан-

ня у ЗВО з акцентом на її гендерний аспект. Проте 

залежно від спеціальності, яку набувають студенти, 

створюються передумови для виділення певних їх 

особливостей. Зокрема, для студентів факультету 

початкових класів – гендерний аналіз підручників 

для початкової школи. Для студентів-істориків – 

гендерний аналіз наукових праць представників 

історичної науки. Для майбутніх філологів – відо-

браження гендеру як в літературних творах, так і в 

сучасній українській мові. Для студентів факультету 

фізкультури – доцільність обмеження доступу пред-

ставників певної статі до видів спорту тощо. 

Як бачимо, обрані методологічні підходи не ви-

ключають можливість їх одночасного застосування 

у процесі формування професійної мобільності май-

бутніх учителів. Виділені методологічні підходи 

взаємодоповнюють один одного, створюють перед-

умови для забезпечення ефективності формування 

професійної мобільності. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, опора на андрагогіч-

ний, контекстний та гендерний підходи, відкриває 

значні можливості для формування професійної 

мобільності майбутніх учителів у закладах вищої 

освіти. Розгляд потенційних можливостей означе-

них підходів дозволяє передбачити у підготовці 

майбутніх фахівців перспективи діяльності, забез-

печити професійний розвиток, завдяки критичному 

осмисленню соціальної дійсності, активізації твор-

чого потенціалу особистості, розумінню необхідно-

сті самонавчання й саморозвитку тощо. Подальшого 

розроблення потребують педагогічні умови, а також 

розроблення методик поетапного формування про-

фесійної мобільності майбутніх педагогів в освіт-

ньому процесі ЗВО. 
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Purpose. The necessity of quick reaction to today challenges, improving the quality of modern training causes the 

formation of professional mobility of future teachers. So appear the problem of methodological support for training, 

finding appropriate approaches to ensure its effectiveness. Methodology. The methodological basis of the research 

consists of the philosophical propositions of dialectical unity of teaching theory and practice, conceptual propositions of 

philosophy, pedagogic and psychology though the prism of andragogical, contextual and gender approaches in the train-

ing of future teacher in higher education; fundamental works in the field of theory of professional education and activi-

ty; propositions of the role of continuing professional education in the process of forming competencies that ensure the 

professional mobility of the modern teacher. Results. The manifestation of professional mobility at the activity level 

and at the individual level with the corresponding characteristics is shown. The dependence of the essential content of 

professional mobility from its specifics of the industry to the features in the field of education is indicated. In the article 

are grounded methodological approaches to the formation of professional mobility of future teachers – andragogical, 

contextual and gender; the analyses of each of them with account their aggregate influence on formation of professional 

mobility. Originality. For the first time in the science of our country based on the analyses and generalization of scien-

tific works of foreign and Ukrainian scientists, the expediency of relying on andragogical, contextual and gender ap-

proaches in the formation of professional mobility is substantiated. The need for a gradual transition to andragogical 

training in the Free Economic Zone has been identified. The generalization of the contextual approach potential con-

firmed the expediency of its use in professional mobility formation, as its provisions are consistent with the require-

ments for ensuring the quality of training of future teachers. It is determined that the application of a gender approach in 

the educational process provides opportunities for professional self-realization of different sexes members. Practical 

value. Developed methodological approaches to the formation of professional mobility of future teachers can be used in 

the educational process of high education institutions, in the system of non-formal education, as well as in the training 

of research and teaching staff in the system of advanced training. References 15, tables 1. 

Key words: professional training, future teachers, mobility, approach, andragogics, context, gender. 
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