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ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Анотація. У статті автор аналізує сутність комунікативної мобільності й професійної компетенції в умо-
вах сучасної модернізації освіти, обґрунтовує актуальність її формування у майбутніх педагогів. Розкри-
вається значення комунікативної мобільності як професійно важливої якості майбутнього педагога, ро-
биться особливий акцент на професійно важливих особистісних якостях учителя. Розглянуто важливість 
розвитку комунікативної мобільності майбутніх спеціалістів в навчальному процесі, оскільки це дає мож-
ливість формування таких важливих якостей, як високий рівень адаптивності до знайомих і нових ситу-
ацій, дозволяє сформувати механізм швидкого реагування на події в різних сферах діяльності, а також 
надає шанс отримати досвід спілкування в умовах наближених до реальних.
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COMMUNICATIVE MOBILITY AS AN IMPORTANT COMPONENT  
OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF A FUTURE EDUCATOR

Summary. In the article the author analyzes the essence of communicative mobility and professional compe-
tence of future educators, substantiates the relevance of its formation in the conditions of modern moderniza-
tion of education. The importance of communicative mobility as a professionally important quality of a future 
educator is revealed. The author highlights the importance of the development of communicative mobility of 
future specialists in the educational process, as it enables the formation of such important qualities as a high 
level of adaptability to familiar and new situations, allows to form a mechanism for rapid response to events in 
different spheres of activity, and also gives a chance to get the experience of communication in conditions close 
to real. Communicative mobility reflects the integral manifestation of professionalism, which combines the ele-
ments of professional and general culture, the experience of pedagogical activity and pedagogical creativity that 
specifies in a particular system of communicative knowledge, skills and readiness for a professional interaction 
with all members of the pedagogical process. Owning the mechanisms of the competence development is an 
indicator of professional skills, which ensures the integrity and unity of the sphere of professional activity, the 
ability to master the related types of professional activity quickly and qualitatively and readiness for effective 
adaptation in the modern labour market, as all the cognitive and regulatory systems of a professional are mani-
fested here. The main responsibility for solving this task falls on education. A personally oriented professional 
approach to training, providing the optimal effectiveness of the formation of personal qualities constituting the 
structure of professional mobility, serves as the main condition for the solution of the identified problem.
Keywords: professional mobility, communicative mobility, professional competence, future educator, 
communicative activity of аn educator.

Постановка проблеми. Сучасна ситуація 
диктує свої вимоги до підготовки майбутньо-

го педагога, змінюючи концептуальні та методоло-
гічні підходи до становлення його як професіонала 
й конкурентоспроможного фахівця. Майбутньому 
педагогу слід адекватно реагувати на зміни, що 
відбуваються та орієнтуватися в складних профе-
сійних і соціальних ситуаціях, самостійно й від-
повідально приймати рішення, роблячи вибір на 
користь позитивного розвитку учнів, бути готовим 
до участі в інноваційних процесах. І якщо система 
фахових знань, умінь, цінностей і творчий потенці-
ал особистості педагога є основою його компетент-
ності й професійної індивідуальності, то професій-
на мобільність – це гарантія «проживання» себе як 
суб'єкта розвитку в соціумі.

Професійна мобільність випускника, що роз-
глядається як здатність швидко та якісно освою-
вати суміжні види професійної діяльності та го-
товність до ефективної адаптації на сучасному 
ринку праці, забезпечує можливість оптималь-
ної перебудови в нових умовах і конкуренто-
спроможність майбутнього фахівця. Структура 
професійної мобільності випускника включає 

мотиваційний, рефлексивний, когнітивний і ді-
яльнісний компоненти. Професійна мобільність 
випускника характеризується трьома рівнями - 
високим (потенційно мобільні), середнім (умовно 
мобільні) і низьким (потенційно немобільні), які 
визначаються за допомогою ряду критеріїв, від-
повідних компонентам професійної мобільності 
випускника, і показників, що характеризуються 
точністю, швидкістю, активністю й креативністю 
прийнятих рішень і виконуваних дій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок в розробку теоретичних основ 
формування професійної мобільності фахівців 
з середньою спеціальною та вищою освітою вне-
сли педагоги-науковці: Л. Амірова, В. Астахова, 
А. Ващенко, С. Вербицька, Л. Горюнова, Н. Дми-
трієва, В. Дюніна, Є. Іванченко, Б. Ігошев, Ю. Ка-
линовський, С. Капліна, Н. Кожемякіна, Л. Мер-
кулова, Н. Ничкало, О. Нєдєлько, О. Нікітіна, 
Р. Пріма, С. Савицький, Л. Сушенцева, Н. Хакі-
мова, Г. Яворська та інші. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вивчення теоретичного 
матеріалу показало, що за останні роки зросла 
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кількість публікацій, присвячених аналізу про-
фесійної мобільності. Проте питанню досліджен-
ня проблеми розвитку комунікативної мобільнос-
ті присвячено не так багато наукових досліджень.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є розкрити значення комунікативної мобільнос-
ті як професійно важливої якості майбутнього 
педагога, проаналізувати шляхи розвитку кому-
нікативної мобільності майбутніх спеціалістів 
в освітньому процесі.

Виклад основного матеріалу. Різноманіт-
ність вибору, жорстка конкуренція, максимальна 
мобілізація й віддача, необхідні для задоволен-
ня вимог, що пред'являються до професіонала, 
ось основні завдання, з якими сьогодні доводить-
ся мати справу молодому фахівцеві, а отже, і за-
кладу вищої освіти. У даній ситуації особливого 
значення набуває орієнтація педагогічної освіти 
на підготовку професійно мобільних фахівців, 
здатних здійснювати розвиток особистості, гото-
вих брати участь в перетворенні суспільства, роз-
ширенні й поглибленні освітнього простору.

Професійна мобільність педагога розгляда-
ється як особистісна характеристика, що свід-
чить про готовність педагога до перетворень 
в широкому освітньому просторі сучасного сус-
пільства. Це внутрішній мотиваційно-інтелекту-
альний потенціал особистості, що актуалізується 
нею для вирішення професійних і життєвих про-
блем, інтегральне динамічне особистісне ново-
утворення, здатне до саморозвитку. Професійна 
мобільність дозволяє педагогу організовувати 
і регулювати свій життєвий шлях як щось ціліс-
не, підпорядковане власним цілям, цінностям 
у мінливій соціальній і професійній ситуації; 
сприяє ефективному вирішенню професійних 
і життєвих проблем. Так, основними критеріями 
професійної мобільності педагога є: відкритість 
новому, здатність робити вільний вибір в процесі 
прийняття і реалізації відповідальних рішень, 
наявність мотивації досягнення, готовність до 
професійної рефлексії та самовдосконалення.

Виділяють внутрішню (пов'язану з особистісно-
професійним розвитком, готовністю до освоєння 
нових способів, технологій, форм професійної ді-
яльності) і зовнішню (пов'язану зі зміною посади, 
роду занять, місця роботи, професії) професійну 
мобільність. У науковій літературі виділені осо-
бистісні та професійні ознаки поняття «професій-
на мобільність вчителя». Перші представляють 
«внутрішню мобільність вчителя». Вони форму-
ються як в процесі професійної підготовки фахів-
ця, так і протягом його професійної діяльності. 
Інші ознаки представляють «зовнішню мобіль-
ність вчителя», що відображають конкретні фор-
ми, методи і способи його професійної діяльності 
в змінних умовах праці. Поняття «професійна 
мобільність вчителя» є інтегральною динаміч-
ною якістю особистості, що забезпечує успішність 
її адаптації до постійно змінюваних умов профе-
сійної навчально-виховної діяльності та виступає 
умовою успішного професійного саморозвитку.

Під час навчання можливий цілеспрямова-
ний розвиток професійної мобільності майбутніх 
педагогів, а саме: розкриття студентам феномена 
«соціально-професійна мобільність педагога» як 
життєвої цінності та організація в процесі їх на-
вчання умов для набуття досвіду мобільної про-

фесійної поведінки, що створює основу для про-
фесійної самореалізації педагога в різних сферах 
освітнього простору сучасного суспільства.

Відзначимо, що в науковій літературі професій-
на мобільність, як правило, трактується в двох ас-
пектах: 1) можливість і здатність успішно переклю-
чатися на іншу діяльність або змінювати вид праці; 
2) здатність і готовність особистості досить швидко 
й успішно оволодівати новою технікою й техноло-
гією, набувати відсутні знання і вміння, щоб забез-
печити ефективність профорієнтаційної діяльності.

Так, Л.Л. Сушенцева вважає професійну мо-
більність кваліфікованого робітника інтегра-
тивною якістю, «що поєднує в собі: сформовану 
внутрішню потребу у професійній мобільності 
особистості, що є необхідною для успішності осо-
бистості в сучасному суспільстві, яка проявля-
ється в діяльності і забезпечує самовизначення, 
самореалізацію в житті та професії; здібності 
та знання як основу професійної мобільності; са-
моусвідомлення особистістю власної професійної 
мобільності, сформоване на основі рефлексії го-
товності до професійної мобільності; прагнення 
особистості змінити не тільки себе, а й професій-
не поле та життєве середовище» [6, с. 135].

Під професійною мобільністю педагога І.Г. Гу-
зенко та О.А. Подвігіна розуміють «інтегральну 
властивість особистості, завдяки якій набуваєть-
ся здатність до швидкого реагування на ситуацію 
утруднення й актуалізації всіх потенційних мож-
ливостей при виборі варіантів і способів вирішення 
професійно-педагогічних завдань, а також прог-
нозування професійної самореалізації». У числі 
якостей педагога, що утворюють структуру його 
інноваційної мобільності, учені називають гнуч-
кість, рефлексивність, активну позицію особистості 
в сфері соціальних відносин і культури [2, с. 166].

Професійна діяльність педагога пов'язана 
з необхідністю постійного спілкування з ши-
роким колом людей: учнями різними за інди-
відуально-психологічними характеристиками; 
батьками, які мають різний освітній і віковий 
статус; колегами й адміністрацією навчального 
закладу; соціальними партнерами, тощо. Даний 
факт вказує на комунікативну відповідальність 
педагогів, а також підвищені вимоги до рівня їх 
комунікативної мобільності. Ми розглядаємо ко-
мунікативну мобільність професії педагога, тому 
комунікація і мобільність повинні розглядатися 
в професійному аспекті. При встановленні вза-
єморозуміння педагогу необхідно враховувати 
особистісні особливості суб'єкта взаємодії, а за 
умови, що таких суб'єктів багато і всі вони різні, 
то виникає необхідність швидкого підбору кому-
нікативних засобів, методів і форм, що можна 
вважати комунікативною мобільністю.

На нашу думку, поняття «мобільність» цілком 
доречно застосовувати в контексті «комунікатив-
на мобільність», що означає здатність і готовність 
особистості здійснювати ефективні комунікації 
з людьми різного віку, соціального статусу та інте-
лектуального розвитку, гнучко застосовуючи різ-
номанітні комунікативні техніки і прийоми, відо-
мі з минулого досвіду, і швидко освоюючи нові.

За словами Ю.В. Найданової, «комунікативна 
мобільність виявляється у готовності особистості 
здійснювати ефективну комунікацію з людьми 
різного віку, соціального статусу та інтелекту-
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ального розвитку, гнучко використовуючи різно-
манітні техніки та прийоми, відомі з минулого 
досвіду, та швидко опановуючи нові» [4, с. 41].

Так, А.Н. Алгаєв розуміє комунікативну мо-
більність як «інтегративну характеристику осо-
бистості, яка відображає здатність адаптуватися 
до здійснення ефективної комунікації в різних 
умовах професійної діяльності й приводити кому-
нікативні знання, вміння і досвід в стан найви-
щої готовності до взаємодії з різними учасниками 
освітніх відносин» [1]. На думку О.В. Смірнової, 
«комунікативна мобільність – це здатність фахів-
ця здійснювати якісне спілкування у різноманіт-
них, у тому числі непередбачуваних ситуаціях, 
що вимагають прояви чутливості й терпимості до 
фактору комунікативної невизначеності й перед-
бачають прояв активності, оперативності та реф-
лективності особистості» [5, с. 15].

До компонентів комунікативної мобільності 
О.В. Смірнова відносить: «гнучкість комуніка-
тивного реагування, толерантність до невизна-
ченості, здатність встановлювати типи невизна-
ченості в ситуації комунікації, активну позицію, 
здатність до оперативного пошуку виходу зі 
скрутного становища і здатність визначати не-
гативні або позитивні ефекти міжкультурного 
спілкування» [5, с. 9].

Розвиток комунікативної мобільності у май-
бутніх педагогів є важливим і необхідним, оскіль-
ки педагог у своїй діяльності реалізує різні функ-
ції: розвиваючу, комунікативну, діагностичну 
і корекційну, організаторську, координуючу, 
тощо. Така багатофункціональність діяльності 
педагога передбачає оволодіння різноманітни-
ми професійними вміннями: конструктивними, 
комунікативними, організаторськими, спеціаль-
ними та іншими. Відповідно до визначеної проб-
леми слід підкреслити пріоритетність умінь в об-
ласті комунікації, а саме: постановка і рішення 
комунікативних завдань, володіння прийомами 
продуктивного спілкування, тощо. 

Розкриваючи важливі для педагога здібності 
до професійної діяльності, вчені на перше місце 
виводять ті, які сприяють успіху в комунікації. 
В.А. Крутецький виділяє такі здібності: «вста-
новлювати контакти з учнем, спілкуватися з ним 
(комунікативні); сприймати і розуміти психоло-
гічні стани дитини (перцептивні); формувати 
певний тип і вид діяльності (академічні); переда-
вати дитині необхідну інформацію (дидактичні); 
професійно оцінювати себе і дитину (оціночно-
рефлексивні); передбачити наслідки своїх дій, 
проектувати і прогнозувати розвиток особистості 
дитини (педагогічна уява)» [3].

Розвиваючи уявлення про зміст і структуру 
комунікативної складової професійної діяльності 
педагога, слід підкреслити, що будь-який аспект 

комунікативної діяльності реалізується за допомо-
гою цілком певних дій і операцій, а також має свої 
технології. В основі ефективного виконання таких 
операцій, дій і технологій знаходяться комуніка-
тивні вміння педагога, здійснення яких визнача-
ється наявністю відповідних комунікативних зді-
бностей, технічних засобів і зовнішніх умов.

Так, можна стверджувати, що комунікативна 
складова виконує інтегративну роль у профе-
сійній діяльності педагога, а комунікативна ді-
яльність являє собою діяльність, предметом якої 
є партнер по спілкуванню. Успішність цієї діяль-
ності опосередкована ступенем розвиненості ко-
мунікативної мобільності, яка забезпечує швид-
кість і точність встановлення взаєморозуміння 
між суб'єктами комунікації.

Доцільним способом розвитку професійної 
мобільності випускника є профілізація про-
фесійної підготовки фахівця у закладах вищої 
освіти, що розглядається як процес спеціалізо-
ваної підготовки при одночасному забезпеченні 
універсальності підготовки, в якому за рахунок 
зміни у змісті та організації освітнього процесу 
створюються умови для професійного розвитку 
студентів. Профілізація професійної підготов-
ки майбутніх фахівців забезпечує розширення 
вузькоспеціалізованих компетенцій у студен-
тів у процесі навчання у закладах вищої освіти, 
що створює широкі можливості для ефективної 
адаптації випускника в майбутній професійній 
діяльності.

Висновки і пропозиції. Отже, випускник 
сучасного закладу вищої освіти повинен бути 
мобільною особистістю, здатною самостійно 
осмислювати сучасні процеси, творчо використо-
вувати отримані під час навчання знання і нави-
чки в своїй практичній професійній діяльності, 
включатися активно в розв'язання проблем, зна-
ходити справжні шляхи виходу з певних ситу-
ацій. Під час навчання слід створювати умови, 
при яких професійна мобільність студентів, а 
відповідно і майбутніх фахівців буде оптималь-
но розвиватися. У майбутніх педагогів необхідно 
розвивати основи професійної мобільності шля-
хом доповнення змісту навчальних дисциплін 
професійної підготовки, а також включення про-
дуктивних та інтеграційних методів і прийомів 
навчання. Таким чином, зараз перед системою 
вищої професійної освіти стоїть важливе завдан-
ня – навчально-пізнавальну діяльність студентів 
як майбутніх кваліфікованих працівників здій-
снювати переважно на основі практико-орієн-
тованого підходу, спрямованого на формування 
у них готовності до ефективного використання 
засвоєних знань, умінь і способів діяльності в ре-
альному житті для вирішення практичних про-
фесійних завдань і життєво важливих ситуацій.
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