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Здійснюючи експертизу докторської дисертації О.В.Малишевського, ми 
проаналізували її зміст, а також автореферат, монографію та інші основні 
наукові праці дисертанта. Результати нашої експертизи викладено у 
наступних положеннях. 

Актуальність теми дослідження О.В.Малишевського зумовлюється 
сукупністю факторів, до числа яких відносяться стрімкі зміни соціально-
економічного буття, в якому живе сучасна людина; процесом глобалізації, що 
все яскравіше проявляється в багатьох сферах життя, перш за все, в 
економіці, ситуації на ринку праці; наслідками науково-технічної революції, 
що спричинили динамічний розвиток техніки, технологій, появу нових 
напрямів професійної діяльності, проникненням комп’ютерної техніки в усі 
галузі виробництва. За таких умов запорукою конкурентоспроможності 
особистості стає здатність самостійно вирішувати складні завдання, швидко 
адаптуватися до умов, що постійно змінюються, опановування нових 
напрямів професійної діяльності,професійна мобільність. 

За умови стрімких техніко-технологічних змін виникає нагальна потреба 
підготовки кваліфікованих кадрів для виробництва в системі професійної 
освіти, здатних адаптуватися до швидкоплинних змін, опановувати техніко-
технологічні інновації. 

Інноваційна діяльність вже стала ознакою часу, повною мірою проникла 
в галузь освіти, проявляється в освітньому процесі. Аби відповідати вимогам 
часу, сучасний педагог має бути професійно мобільним, що повною мірою 
відноситься і до інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. 

Актуальність формування професійної мобільності інженерів-педагогів 
посилюється й тим, що їхня професійна діяльність має дуальний характер, є 
органічним поєднанням двох компонентів – виробничо-технологічного і 
педагогічного, зумовлює підготовку до здійснення в закладах освіти як 
теоретичного, так і виробничого навчання, підготовку до виховної, 
розвивальної, методичної, організаційної, управлінської, діагностичної 
діяльності. В такий спосіб створюються об’єктивні передумови до 
формування професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів. 

З огляду на сказане вище, тема дисертаційного дослідження 
В.О.Малишевського є надзвичайно своєчасною й актуальною, потрапляє у 
річище сучасних перспектив розвитку освіти. 

Відзначені О.В.Малишевським різні аспекти проблеми формування 
професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів (с. 7) сприяли 
виявленню суперечностей на соціально-педагогічному, науково-



теоретичному та на науково-педагогічному рівнях (с. 7-8). Означені 
суперечності влучно унаочнили невідповідність орієнтирів професійної 
освіти на підготовку кадрів, здатних адекватно реагувати на соціально-
економічні зміни; недостатній рівень розробленості сучасного науково-
методологічного обґрунтування цілісної системи формування професійної 
мобільності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю у 
процесі фахової підготовки; відсутність чітких умов реалізації потенціалу 
фахової підготовки для забезпечення його ефективності. 

Структура дисертаційної роботи має логічний і раціональний характер, 
цілісно охоплює численні аспекти досліджуваної проблеми та не викликає 
заперечень. 

Науковий апарат дослідження відповідає вимогам до такого рівня робіт і 
є достатнім для розв’язання окреслених дисертантом завдань. 

Цілісною і логічно побудованою є концепція дослідження, що охоплює 
взаємозумовлені і взаємопов’язані концепти (методологічний, теоретичний, 
технологічний).  

Високо оцінюємо використання концептуальних положень системного, 
синергетичного, суб’єктно-діяльнісного підходів, що дозволяють сформувати 
цілісне уявлення про професійну підготовку майбутнього інженера-педагога 
комп’ютерного профілю і визначити шляхи вирішення проблеми формування 
професійної мобільності. Єдність вищеназваних методологічних підходів та 
інтеграційного потенціалу фахової підготовки, поряд з опорою на її 
інтеграційний потенціал, покладено в основу стратегії розвитку системи 
формування професійної мобільності та складає зміст методологічного 
концепту. 

Основу теоретичного концепту складає система ідей, концепцій, 
висхідних категорій, основних положень, без яких неможливе розуміння 
сутності проблеми, що досліджується. Визначенню конструктів системи 
формування професійної мобільності майбутнього інженера-педагога 
комп’ютерного профілю і компонентів готовності до професійної 
мобільності, як результату, сприяє аналіз термінологічного поля 
дослідження. 

Розроблення і впровадження системи формування професійної 
мобільності у процесі професійної підготовки майбутнього інженера-
педагога комп’ютерного профілю, а також організація відповідних 
педагогічних умов і реалізація методичного забезпечення передбачається в 
межах технологічного концепту. 

Оцінка змісту дисертації та її завершеність. Структура докторської 
дисертації О.В.Малишевського є методологічно обґрунтованою, 
побудованою згідно з авторською концепцією дослідження та концепцією 
формування професійної мобільності у майбутніх інженерів-педагогів 
комп’ютерного профілю у процесі фахової підготовки.  

Зміст дисертації і автореферату викладено і оформлено відповідно до 
нормативних вимог. 



Докторська праця характеризується науковим стилем викладу й аналізом 
проміжних і кінцевих результатів дослідження, а також наукових положень і 
узагальнюючих висновків, які обґрунтовано на відповідному теоретичному і 
методологічному рівнях. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади формування 
професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного 
профілю» – О.В.Малишевський аналізує сучасні підходи до розуміння 
професійної мобільності у працях зарубіжних і вітчизняних науковців, 
розкриває соціальні передумови розвитку професійної мобільності. Здійснює 
сутнісно-змістовий аналіз основних компонентів понятійного поля 
професійної мобільності, а саме: професія, мобільність, адаптація, 
конкурентоспроможність, компетентність (с. 19-40); з’ясовує особливості 
професійної мобільності у педагогічній сфері, підкреслюючи її відмінність 
від прояву у виробничій сфері і залежність від особистісних чинників, подає 
авторське визначення поняття «професійна мобільність інженера-педагога 
комп’ютерного профілю», узагальнює досвід підготовки інженерів-педагогів 
у зарубіжних країнах, робить висновок про необхідність створення 
відповідного освітнього простору з важливими аспектами життєдіяльності 
людини (с.40-59); здійснює методологічний аналіз проблеми формування 
професійної мобільності, обґрунтовуючи системний, синергетичний і 
суб’єктно-діяльнісний підходи в якості методологічної основи феномену 
«професійна мобільність інженера-педагога комп’ютерного профілю» (с. 60-
93). 

Другий розділ – «Професійна мобільність у контексті професійної 
підготовки інженерів-педагогів комп’ютерного профілю» присвячено аналізу 
практичного досвіду формування професійної мобільності майбутніх 
інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (с. 94-113), у процесі якого 
встановлюються різні підходи до тлумачення цілої низки понять, 
встановлюють відмінності між ними. Робиться висновок про необхідність 
суттєвої зміни змісту освіти майбутніх інженерів-педагогів. На підставі 
системного, синергетичного, суб’єктно-діяльнісного підходів визначається 
зміст професійної освіти на засадах інтеграції (с.113-138). 

Розглядаються різні аспекти інтеграції, її типології, напрями, 
класифікації, фіксується проблема інтеграції освітніх технологій, педагогічна 
інтеграція, аналізується міжпредметна інтеграція. Обґрунтовується 
положення щодо розвитку готовності до професійної мобільності на основі 
використання потенціалу інтегрованого змісту навчання на межі навчальних 
дисциплін різних освітніх і наукових галузей. 

З метою організації і проведення констатувального педагогічного 
експерименту щодо сучасного стану професійної підготовки мобільного 
інженера-педагога комп’ютерного профілю проаналізовано навчальні плани 
зі спеціальності «Професійна освіта (комп’ютерні технології»), для 
з’ясування потенціалу навчальних дисциплін різних рівнів освіти, 
визначення обізнаності респондентів щодо проблеми професійної 
мобільності. Проведений експеримент дозволив автору конкретизувати 



наукові пошуки, уточнити особистісні якості професійно-мобільного 
інженера-педагога комп’ютерного профілю, а використання методу 
експертних оцінок - виявити навчальні дисципліни з максимальним 
потенціалом для формування професійної мобільності (с. 139-190). 

Системі формування професійної мобільності майбутніх інженерів-
педагогів комп’ютерного профілю у процесі фахової підготовки присвячено 
третій розділ. У ньому представлено концепцію формування професійної 
мобільності у майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю у 
процесі фахової підготовки ( с. 191-216) із застосуванням методу 
моделювання, проаналізовано теоретичні положення концептуальних засад 
формування професійної мобільності майбутнього інженера-педагога 
комп’ютерного профілю на трьох рівнях підсистем, а саме – 
методологічному, змістово-процесуальному і контрольно-діагностичному; 
розкрито зміст провідної ідеї, цілей, методологічних підходів, функцій і 
принципів формування професійної мобільності. Обґрунтовано 
компонентно-показникову структуру готовності до професійної мобільності 
інженера-педагога комп’ютерного профілю (с. 217-249), в яку включено 
мотиваційно-ціннісний, когнітивний, праксеологічний і рефлексивно-
прогностичний компоненти; докладно розглянуто кожний з них. 
Встановлено, що визначені компоненти відображають чотири вектори (рівні) 
розвитку майбутнього фахівця професійної освіти у галузі комп’ютерних 
технологій (с.244). Визначено етапи формування професійної мобільності 
(мотиваційно-ціннісний, когнітивний, праксеологічний, рефлексивно-
прогностичний контури). 

Для демонстрації взаємозв’язку між компонентами готовності до 
професійної мобільності розроблено компонентну модель готовності до 
професійної мобільності інженера-педагога комп’ютерного профілю (рис. 
3.4.; с.247). З метою унаочнення на рис. 3.5. (с. 248) представлено різні види 
деформації моделі готовності до професійної мобільності внаслідок 
порушення міжкомпонентного зв’язку. 

Представлено обґрунтування конструктивів системи формування 
професійної мобільності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю з 
визначенням алгоритму проектування системи формування професійної 
мобільності. 

З метою перевірки ефективності формування професійної мобільності 
інженерів-педагогів комп’ютерного профілю визначено рівні сформованості 
досліджуваної якості і розроблено певний діагностичний інструментарій. 
Проаналізовано наукові підходи до характеристики рівнів сформованості 
певних умінь і якостей здобувачів різних закладів освіти. Обрано 
триступінчату систему оцінювання - пасивно-ситуативний, адаптивно-
діяльнісний, креативно-системний рівні. 

Педагогічні умови формування професійної мобільності у майбутніх 
інженерів-педагогів комп’ютерного профілю представлено у четвертому 
розділі. 



Першою з них виділено забезпечення єдиного поля інформаційно-
професійної підготовки інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (с. 263-
275). При детальній характеристиці першої педагогічної умови описано 
сукупність її складових, проаналізовано поняття «інформаційне освітнє 
середовище», «освітнє середовище», надане авторське його визначення (с. 
271). Описано моніторинг формування професійної мобільності, 
технологічний процес якого містить послідовні процедури, що відповідають 
етапам впровадження системи (с. 274). 

Методика формування професійної мобільності в інженерів-педагогів 
комп’ютерного профілю становить другу педагогічну умову (с. 275-320). 
Визначені завдання, що постають при реалізації цієї педагогічної умови у 
навчальному процесі магістрів. Представлені типи освітніх проектів, які 
можна використовувати для розвитку готовності до професійної мобільності 
(с. 281). Наведені конкретні приклади шляхів впровадження 
багатопредметного підходу з метою формування означеної якості з 
використанням різних методів навчання. 

Обґрунтовано й охарактеризовано третю педагогічну умову - 
формування професійної мобільності інженерів-педагогів комп’ютерного 
профілю в умовах виробничої практики (с. 320-342).  

Зроблено висновок про необхідність практики, як важливої ланки у 
системі інженерно-педагогічної підготовки, в процесі якої відбувається 
поєднання теоретичної і практичної складової, формування професійної 
мобільності у майбутнього фахівця професійної освіти в галузі комп’ютерних 
технологій. Надано аналіз поняття «виробнича практика» та її значення у 
професійній підготовці фахівця, а також результати аналізу змісту програм і 
методик організації виробничої практики  інженерні-педагогів 
комп’ютерного профілю освітнього ступеня «магістр» (с. 322-323). 
Визначено принципи побудови виробничої практики та їх застосування з 
метою формування професійної мобільності з наведенням прикладів. 

У п’ятому розділі систематизовано й узагальнено результати 
педагогічного експерименту, спрямованого на виявлення ефективності 
запропонованих автором педагогічних умов формування професійної 
мобільності майбутнього інженера-педагога комп’ютерного профілю. 

Здійснено опис методики діагностування сформованості професійної 
мобільності в інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, з відповідним 
описом етапів діагностування (с. 346-348), що проводилося упродовж 2011-
2019 років. Зазначено особливості організації експериментальної роботи за 
об’єктивними та суб’єктивними причинами (с. 358). 

Представлено результати діагностування за кожним з визначених 
компонентів (мотиваційно ціннісним (с. 360); когнітивним (с. 360); 
праксеологічним (с. 361); рефлексивно-прогностичним (с. 362)). 

Надано результати покомпонентного діагностування на різних етапах 
формувального експерименту та розподіл рівнів сформованості готовності до 
професійної мобільності респондентів на заключному етапі формувального 
експерименту (с. 372). 



Після перевірки достовірності отриманих даних за методикою 
Д.Новікова, зроблено важливий висновок про те, що дотримання відповідних 
педагогічних умов впливає на ефективність процесу професійної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю і сприяє розвитку 
готовності до професійної мобільності у них. 

Відзначаємо наукову коректність усіх матеріалів, які висвітлюють 
експериментальну частину дослідження (розділ 5). Отримані результати 
експерименту, які подано у 22 таблицях та 11 рисунках в основному тексті 
п’ятого розділу дисертаційної роботи та відповідних додатках (с. 490-492), 
свідчать про позитивні зрушення у формуванні готовності до професійної 
мобільності. 

Дисертація О.В. Малишевського характеризується високим рівнем 
наукової новизни й має теоретичне і практичне значення. 

Дослідження здійснювалося відповідно до плану науково-дослідної 
роботи відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН України «Теоретико-методичні засади розвитку 
освіти різних категорій дорослого населення» 2017–2019 рр. (РК № 
0117U001071). Тему дисертації затверджено вченою радою Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
(протокол №7 від 27.05.2019 р.), узгоджено у Міжвідомчій раді з координації 
наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні 
(протокол №3 від 28.05.2019р.). 

Найбільш суттєві наукові результати, що містяться в дисертації. 
Нові факти одержані здобувачем. 

Вважаємо за необхідне наголосити на таких позитивних результатах 
рецензованої дисертації, що доводять методологічну обґрунтованість 
висновків та засвідчують наукову новизну роботи: 

• Дисертація є завершеним науковим дослідженням актуальної проблеми 
формування професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів 
комп’ютерного профілю. У концепцію закладено ідею наукового пізнання 
проблеми, яка спрямувала на синтез нового знання у цілісну систему, 
спираючись на положення й закони філософії, психології і педагогіки щодо 
уявлення про професійну підготовку майбутнього інженера-педагога 
комп’ютерного профілю поруч із визначенням проблеми формування 
професійної мобільності (методологічний концепт). Визначити 
концептуальні положення, що зумовили розуміння сутності проблеми, яка 
досліджується (теоретичний концепт) та здійснити розроблення і 
впровадження системи формування професійної мобільності майбутнього 
інженера-педагога з організацію педагогічних умов та реалізацією 
методичного забезпечення. 

• Важливим є акцент автора на розуміння професійної мобільності не 
тільки в якості освітньої мети, а й в якості засобу раціонального та 
ефективного використання потенціалу особистості для її досягнення, що 
виступає потужним стимулом активізації професійного самовизначення 
майбутнього інженера-педагога. Відтак, професійна мобільність інженера-



педагога розглядається як системно-інтегративне новоутворення, що сприяє 
комплексному розв’язанню професійних проблем. 

• Цінним є також і узагальнення автором європейської практики 
підготовки викладачів для інженерних закладів вищої освіти та зроблений 
висновок про те,  що навчання викладачів для системи професійної освіти 
передбачає теоретичну і практичну спеціальну й педагогічну підготовку та 
педагогічне стажування; організація освітнього процесу спрямована на  
наширокопрофільну підготовку фахівців на засадах освітньої інтеграції, яка 
стає процесом і результатом об’єднання знань, способів пізнання й 
діяльності, сприяє формуванню науково-пізнавальних відносин, становленню 
відповідних ціннісних орієнтацій і компетентностей. 

• Вагомим, на нашу думку, є дослідження проблеми інтеграції поряд із 
специфікою інженерно-педагогічної освіти, що носить дуальний характер. 
Відтак об’єктом вивчення в системі вищої підготовки професійно-
педагогічних кадрів стає не просто педагогічна, а професійно-педагогічна 
діяльність. Інтеграція психолого-педагогічної підготовки з інженерно-
технічною надає їй зорієнтованості соціального, гуманістичного й 
гуманітарного аспекту, що створює значний потенціал для формування 
професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного 
профілю. 

• Обґрунтовані й експериментально перевірені педагогічні умови 
формування професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів 
комп’ютерного профілю доповнюють теоретичні знання про предмет 
дослідження на емпіричному рівні пізнання. Цінність такого пізнання в 
усвідомленні, переосмисленні та розвитку сучасних парадигм і концепцій, які 
обрано в якості методологічних орієнтирів для дослідження проблеми. 

• Вірогідність наукових результатів забезпечена логіко-системним 
аналізом значного обсягу джерел (721 найменування, в тому числі – 39 
іноземною мовою); підтверджена сукупністю теоретичних, емпіричних, 
статистичних методів дослідження, адекватних предмету, меті та завданням 
дослідження. 

• Вагомим для загальної результативності роботи є методологічний блок 
дослідження. Вихідна методологія є правильною, визначені завдання 
реалізовані, мету досягнуто. Сформульовані «висновки» створюють 
загальний малюнок авторської моделі рефлексії проблеми. Загальним 
висновкам властива повнота та логічність, достатній рівень обґрунтованості 
й достовірності. Додаткові ресурси (с. 456-570) поглиблюють і увиразнюють 
уявлення про цілісне дослідження і є корисним для теорії і практики 
професійної освіти. 

Значення для науки і практики одержаних автором результатів. 
Практична цінність роботи полягає у розробленні й упровадженні в 

освітній процес навчально-методичного комплексу дисципліни «Професійна 
мобільність інженера-педагога», що включає навчально-методичний 
посібник з відповідною назвою; навчально-методичний посібник «Методичні 



рекомендації щодо організації та проведення педагогічної (виробничої) 
практики (для студентів спеціальності 015.10 Професійна освіта 
(комп’ютерні технології)). Практико-орієнтованими є також методики 
діагностування рівнів сформованості готовності до професійної мобільності 
майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, а також методики 
щодо удосконалення процесу теоретичної і практичної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, в основу якої покладено 
проектну технологію. 

Результати дослідження презентовані науковій і педагогічній громаді на 
10 науково-практичних конференціях; належним чином апробовані і 
впроваджені в освітянську практику (що засвідчено довідками Бердянського 
державного педагогічного університету (довідка № 56-27/245 від 23.01.2020 
р.); Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
(довідка № 07-10/86 від 17.01.2020 р.); Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка № 1806-
33/03 від 28.12.2019 р.); Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини (довідка № 07/01 від 3.01.2020 р.). 

Значення одержаних результатів полягає у можливості й доцільності 
перенесення теоретичних висновків дисертації у площину додипломної і 
післядипломної педагогічної, інженерно-педагогічної освіти, для підготовки 
здобувачів вищої професійної освіти інших спеціальностей та освітніх рівнів. 

Рекомендації щодо використання результатів і висновків дисертації. 
Матеріали дисертації є підґрунтям для розроблення змісту інженерно-

педагогічної освіти, удосконалення технологій підготовки як інженерів-
педагогів, так й інженерних і педагогічних працівників у закладах вищої 
професійної освіти та післядипломної освіти. 

Прогностичний потенціал проведеного дослідження полягає у 
можливості впровадження елементів авторської системи формування 
професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного 
профілю у процес організації післядипломної професійної освіти; вивчення 
можливостей неформальної та інформальної освіти щодо формування 
професійної мобільності; поглиблене вивчення зарубіжного досвіду з 
формування професійної мобільності майбутнього фахівця. 
Зауваження і побажання та дискусійні положення щодо змісту дисертації 

Позитивно оцінюючи результати докторського дослідження 
Малишевського О.В., його актуальність, науково-педагогічне значення, 
висловимо окремі зауваження, побажання і акцентуємо увагу на його 
дискусійних аспектах. 

1. Здійснюючи сутнісно-змістовий аналіз основних компонентів 
понятійного поля професійної мобільності (професія, мобільність, адаптація, 
конкурентоспроможність, компетентність) у контексті формування 
майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, варто було б 
включити й поняття «інженер-педагог», оскільки воно дозволяє продовжити 
заявлений в підрозділі аналіз, уточнити особливості професійної діяльності 



майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю та відобразити 
особливості прояву їхньої професійної мобільності. 

2. До принципів професійної підготовки віднесено принцип 
навчально-виробничого реверса, який на думку автора дозволяє реалізувати 
різні взаємозв’язки закладу вищої освіти і студентів з виробництвом, у 
нашому випадку з базами педагогічних і технологічних практик. В основу 
цього принципу покладено теорію руху суб’єкта від стану неусвідомленості 
до усвідомленості. В межах концепції – це навчання магістрів із 
застосуванням різних форм і методів з опорою на їхній досвід, який вони 
можуть використати у навчанні для підвищення своїх фахових здібностей. 
Використання навчально-виробничого і виробничо-навчального реверса 
дозволяє не лише підвищити рівень знань і досвіду, а й змінити мотивацію 
здобувача вищої освіти. Цей принцип ґрунтується на закономірності 
формування необхідного рівня готовності до професійної мобільності 
майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю відповідно до 
раціонального використання інноваційних виробничих, технологічних, 
інформаційних та інших умов і (чи) середовищ закладів освіти та 
підприємств. Привертає увагу те, що реверс – це зворотна сторона медалі, 
зворотній рух. Не зовсім зрозуміло яке це має відношення до раціонального 
використання інноваційних виробничих, технологічних, інформаційних та 
інших умов і (чи) середовищ закладів освіти та підприємств? Чи не є це 
намаганням ввести у науковий обіг не зовсім обґрунтовано нові терміни? 

3. Привертає увагу і те, що, при заявці у назві наукової праці на 
створення системи формування професійної мобільності майбутніх 
інженерів-педагогів, у дослідженні йдеться лише про магістрантів. 

4. Розділ 4. наукової праці присвячено педагогічним умовам 
формування професійної мобільності у майбутніх інженерів-педагогів 
комп’ютерного профілю. Попри всю складність, багатоаспектність проблеми, 
яка була висвітлена у попередніх розділах, на нашу думку, не достатньо 
обґрунтовано вибір педагогічних умов формування професійної мобільності 
майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. 

5. На нашу думку, необхідно було б обґрунтувати вибір зарубіжних 
країн, у яких було проаналізовано підготовку інженерів-педагогів. Загалом 
доцільно було б ширше висвітлити зарубіжний досвід підготовки інженерів-
педагогів. 

6. З огляду на те, що однією з педагогічних умов формування 
професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного 
профілю є використання можливостей практичної підготовки, зокрема 
виробничої практики, вважаємо, що варто було б, у ході дослідження 
зарубіжного досвіду, подати порівняльний аналіз організації такої практики у 
досліджуваних країнах і в Україні. 

Рекомендація Автором дослідження представлено навчально-
методичні посібники, спрямовані на формування професійної мобільності у 
майбутніх інженерів-педагогів. На нашу думку, доцільно було б розробити 
методичні рекомендації науково-педагогічним працівникам закладів вищої 




