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АНОТАЦІЯ

Одним із найважливіших завдань вищої освіти на сьогодні є формування

мобільного  фахівця,  адже  професійно  реалізуватися  людина  може  лише  за

умови  наявності  таких  якостей,  як  пошукова  активність,  гнучкість,

адаптивність,  відповідальність,  прагнення  до  саморозвитку  тощо.  Тому,

стратегія сучасної  системи вищої освіти полягає у підготовці  кваліфікованих

фахівців нового рівня, що мають попит на ринку праці, готових до кар’єрного

зростання  та  здатних  до  професійної  самореалізації,  самовдосконалення  та

самовираження.

Науково-практичний  інтерес  до  проблеми  педагогічної  мобільності

зростає  у  зв’язку зі  змінами у  системі  освіти,  яка  спрямовує  усі  зусилля на

формування  конкурентоспроможних  фахівців  у  всіх  галузях  людської

діяльності. Актуальність дослідження професійної мобільності саме майбутніх

педагогів зумовлена новими вимогами ринку освітніх послуг до викладачів, які

мають володіти фундаментальними знаннями у власній галузі, творчо мислити,

приймати й реалізовувати креативні  рішення,  бути готовими до інноваційної

діяльності, освоювати нові техніки, засоби й прийоми вирішення педагогічних

задач, швидко та ефективно орієнтуватися у динамічних умовах праці.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  мобільність  педагогів,  професійна  мобільність,

мобільність в науці, психологічний вплив, соціально-психологічний тренінг.
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