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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 
У статті розглядається питання формування професійної мобільності здобувачів освіти рівня кваліфікований 

робітник та молодший фаховий бакалавр, що є важливим фактором професійної діяльності людини. Узагальнено 

основні поняття професійної мобільності робітників. Необхідність професійної мобільності є наслідком мінливого 

середовища професійної діяльності. Розкривається проблема мобільності, авторка дає визначення професійної 

мобільності та основні педагогічні підходи до вирішення проблеми формування професійної мобільності. Особлива 

увага зосереджена на ключових якостях та кваліфікації здобувачів освіти в процесі їх навчання та основні чинники 

формування професійної мобільності. Структуровано основні сучасні концепції формування професійної 

мобільності здобувачів освіти та вплив динаміки ринкового середовища на її розвиток. Також визначено типи та 

напрямки формування професійної мобільності. 

Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, особистість, кваліфікований робітник, готовність до 

професійної мобільності. 

 

Постановка проблеми. Основним завдан-

ням закладів системи професійної освіти є 

підготовка висококваліфікованих робітників, 

які здатні відповідально та якісно вирішувати 

професійні завдання в умовах динамічного 

розвитку ринку праці, вимог суспільства та 

посилення ролі соціального партнерства.  

 Майбутні працівники сьогодні повинні 

інтенсивніше оволодівати новими навичками 

та вміннями, краще адаптуватися до невизна-

ченого середовища. Дані вимоги не тільки 

затребувані в сучасних умовах, але і стають 

важливим чинником успішної самореалізації 

фахівця. Формування професійної мобільності 

постає однією з провідних світових тенденцій, 

що є запорукою економіки та національної 

системи освіти, поєднуючи інтереси 

працівника, роботодавця та держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вивчаючи теоретичну базу визначення понят-

тя професійної мобільності авторами застосо-

вуються різні рівні структурного складу. Л. 

Губерський, С. Жукова наголошують на 

основних складових компонентах професійної 

мобільності, виділяючи професійну, кваліфіка-

ційну та кар’єрну мобільність, за М. Дяченком 

та Л. Кандибовичем високий рівень узагалі-

нених професійних знань, готовність до опера-

тивного відбору і реалізації оптимальних 

способів виконання різних завдань в галузі 

своєї професії визначають професійну 

мобільність, В. Журавський, І. Зязюн, З. 

Решетова виділили системне орієнтування як 

основний компонент професійної мобільності. 

Р. Арнольдс, А. Шелтон, І. Шпакіна розгляда-

ють критерії професійної компетентності і 

вміння знаходити способи розв’язання проб-

лем та виконання нестандартних завдань. 

Однак, незважаючи на дослідження цих та 

багатьох інших учених, проблема лишається 

актуальною. В її структурі існують такі не 

досить вивчені питання, як з’ясування ролі 

професійної мобільності у професійній 

успішності молодого фахівця, що і стало 

метою статті. Розгляд професійної мобільності 

як чинника професійної успішності молодого 

фахівця. 

Мета статті. Метою статті є висвітлення 

проблеми формування професійної мобільнос-

ті в освітньому закладі та професійній 

діяльності. 

Основні результати дослідження. Пробле-

ма формування професійної мобільності 

майбутніх кваліфікованих робітників зумов-

лена сукупністю чинників, зокрема змінами, 

що відбулися у змісті професійної діяльності й 

зумовлені процесами її диференціації та 

інтеграції; появою ринку праці та тенденцій 

його розвитку; потребою суспільства у профе-

сійно мобільних кваліфікованих робітничих 

кадрах, здатних бути конкурентоспроможними 

на ринку праці, а також рівнем готовності 

випускника професійно-технічного навчально-

го закладу до професійної мобільності і 

конкурентності на ринку праці [1]. 
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Мобільність у широкому сенсі (від лат. 

mobilis – рухомий, рухливий) – рухливість, 

здатність до швидкого пересування, дії, 

виконання завдань. Щоб здійснити ті чи інші 

переміщення, зміни у своїй професійній 

позиції, людина повинна володіти певними 

особистісними якостями і здібностями. До них 

можна віднести рухливість; відкритість 

новому; уміння гнучко пристосовуватися до 

нових обставин; креативність мислення; 

комунікативність; вміння адаптуватися до 

мінливих умов діяльності; активність, швид-

кість, самостійність і відповідальність у 

прийнятті рішень; націленість на успіх і пос-

тійне самовдосконалення; вміння аналізувати 

ситуацію і прогнозувати її розвиток; здатність 

до навчання, самонавчання; стійкість до 

фрустрації зовнішнього і внутрішнього сере-

довища організації; вміння відстежувати і 

правильно оцінювати стан навколишнього 

світу та інше [3, с. 18]. 

Аналіз досліджень показав, що в структурі 

професійної мобільності найбільш часто 

виділяються такі складові [7]: 

– активність, яка розуміється як готовність 

до діяльності, освоєння нових форм і видів 

діяльності, як основа професійно-педагогічної 

діяльності (О. Ареф’єв, З. Багишаєв, Л. 

Горюнова, Л. Нічуговська); 

– адаптивність, що розуміється як здатність 

пристосовуватися до мінливих умов 

діяльності, готовність змінити своє життя і 

діяльність, основа професійно-педагогічної 

гнучкості (Л. Амірова, Л. Нічуговська); 

– відкритість – схильність до нового, 

невідомого, відмова від стереотипів (А. 

Нагорняк, М. Пазюкова); 

– комунікативність – здатність і готовність 

встановлювати нові зв’язки та контакти з 

суб’єктами освітньої діяльності (В. Ясенко); 

– креативність – творче ставлення до 

середовища і власної діяльності, готовність до 

їх перетворення, фундамент професійно-

педагогічного новаторства (Л.Амірова, 

З.Багішаєв, А.Нагорняк); 

– компетентність – здатність гнучко 

орієнтуватися в професії, готовність до про-

довження навчання, самонавчання, самороз-

витку, самоосвіти (Л.Амірова, З.Багішаєв, 

Л.Горюнова). 

Професійна мобільність може бути як гори-

зонтальною, так і вертикальною. Під горизон-

тальною професійною мобільністю слід 

розуміти перехід індивіда з однієї професійної 

групи в іншу, що розташована на тому ж рівні 

в плані оплати праці й престижності професії, 

тобто переміщення фахівця без якісної зміни 

професії і кваліфікації. Під вертикальною 

професійною мобільністю мається на увазі 

переміщення індивіда з одного професійного 

прошарку в інший [2, с. 31]. 

Професійною компетентністю можна 

вважати максимально адекватну, пропорційну 

сукупність професійних, комунікативних, 

особистісних якостей здобувача освіти, що 

дозволяють досягти якісних результатів у 

професійній діяльності. 

Комплекс якостей і характеристик особис-

тості фахівця, спрямований на успішну його 

самореалізацію в професійній діяльності, стає 

прикладом успішної професійної мобільності, 

важливою умовою кар’єрного просування та 

побудови професійної кар’єри [6]. Проблема 

формування професійної мобільності має 

вирішуватися з урахуванням імовірних 

професійних переміщень з опорою на 

безперервну самоосвіту.  

Висновки та пропозиції. Отже, професійна 

мобільність включає в себе здатність та 

готовність фахівця до зміни професії, місця і 

роду діяльності, розвинені самоорганізацію та 

саморегуляцію особистості. Професійна 

мобільність не обмежується рамками однієї 

галузі і розглядає мобільність фахівця як 

можливість професійної та особистісної 

самореалізації у будь-якій сфері соціально-

економічної та соціокультурної діяльності [7].  

У суспільстві, що швидко трансформується, 

в якому більша частина населення обтяжена 

матеріальними проблемами, професійна 

мобільність стає не тільки умовою виживання, 

але і досягнення професійного, а відповідно і 

соціального успіху. За таких умов важливо, 

щоб держава та роботодавці формували так 

звану систему соціальних ліфтів, завдяки яким 

будь-яка талановита людина змогла б зробити 

успішну професійну кар’єру. Це може стати 

сприятливою умовою подальшого досягнення 

рівня соціальної та економічної стабільності в 

суспільстві. 
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ЛЕСИК Анна Юрьевна,  

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ СОИСКАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается вопрос формирования профессиональной мобильности соискателей образования уровня 

квалифицированный рабочий и младший профессиональный бакалавр, что является важным фактором 

профессиональной деятельности человека. Обобщены основные понятия профессиональной мобильности работников. 

Необходимость профессиональной мобильности является следствием меняющейся среды профессиональной 

деятельности. Раскрывается проблема мобильности, автор дает определение профессиональной мобильности и 

основные педагогические подходы к решению проблемы формирования профессиональной мобильности. 

Особое внимание сосредоточено на ключевых качествах и квалификации соискателей образования в процессе их 

обучения и основные факторы формирования профессиональной мобильности. Структурировано основные 

современные концепции формирования профессиональной мобильности соискателей образования и влияние динамики 

рыночной среды на ее развитие. Также определены типы и направления формирования профессиональной 

мобильности. 

Ключевые слова: мобильность, профессиональная мобильность, личность, квалифицированный рабочий, 

готовность к профессиональной мобильности. 
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FORMATION OF PROFESSIONAL MOBILITY OF STUDENTS 

The article deals with the question of formation of professional mobility of the level of qualifiers and qualified bachelor, which 

is an important factor of professional activity of a person. The basic concepts of occupational mobility of workers are 

summarized. The need for professional mobility is a consequence of the changing professional environment. The problem of 

mobility is revealed, the author gives the definition of professional mobility and the main pedagogical approaches to solving 

the problem of formation of professional mobility. Particular attention is paid to the key qualities and qualifications of 

education recipients in their training and the main factors behind the formation of professional mobility. The basic modern 

concepts of formation of professional mobility of education seekers and influence of dynamics of market environment on its 

development are structured. Types and directions of formation of professional mobility are also defined. 

Keywords: mobility, professional mobility, the person, the qualified worker, readiness for professional mobility. 

  


