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ABSTRACT 
The article substantiates the urgency of the issue of professional training of 

future mobile qualified workers in professional (professional and technical) education 

institutions in the context of modern requirements. 
The analysis of scientific approaches to the definition of «mobility», 

«professional mobility» is carried out. 

http://bdpu.org/pedagogy/ua/
mailto:profpedagog@ukr.net
mailto:profpedagog@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-1501-905X
mailto:yuliazab8@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2361-1782


Серія: Педагогічні науки. – Вип. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – 360 с. 

ICV 2019: 79.31 

DOI  10.31494/2412-9208-2021-1-2 
228 

The structure of professional mobility of future qualified workers is determined, 

which includes: 
- motives and values: interest in different activities and different professional 

situations; motivation for success and self-improvement; need to constantly improve 

their education and skills; 
- skills and abilities: adaptive (to adapt to changes and new requirements of 

professional activity, to increase own resources); communicative (establish new 

connections and contacts with business entities, work in a team, be open to others), 
organizational (respond to change, self-development, transform oneself, learn 
independently, modernize own activities, master new equipment and technologies, 

find ways of self-realization); 
- personal qualities and abilities: socially-oriented («mobility», flexibility, 

efficiency, social activity and initiative), reflexive (aware of own needs and assess own 

capabilities and opportunities for development; the ability to set goals, self-
determination and self-regulation); creative (creativity, creative attitude to activity, 
rejection of stereotypes, openness to everything new); 

- basic knowledge of the profession and related professions, a high level of 
their generalization, awareness of information and communication technologies. 

It is concluded that the main tasks of professional (professional and technical) 

institutions in the direction of training future mobile qualified workers are the formation 
of such motives and values, knowledge, skills, personal qualities that will ensure 
readiness not only for successful professional functions performance but also to 

change the profession and professional status, successful self-realization in a 
changing reality. In this regard, we can identify priority tasks of the professional 

education. First, the education is designed to train the professionals interested in their 

own continuing education, self-development and self-improvement, as well as able to 
quickly adapt to new conditions and content of professional activity. Secondly, 
professional education should form in future skilled workers such personal qualities 
and abilities that would allow them to orient themselves in the professional world and 

build a vector of their career growth (vertical mobility), expand their professional 
opportunities, mastering new areas of professional activities (horizontal mobility). 
Third, the training of future qualified workers should be based on content and 

technology that is ahead of the current level of economic, technological development 
of production and the society as a whole. 

Key words: professional education, professional training of future qualified 

workers, mobility, professional mobility, mobile worker. 

 
Актуальність. Процеси глобалізації та інтеграції, що відбуваються 

в сучасному світі, змушують працівника не просто володіти професією, а 
й орієнтуватися в суміжних галузях діяльності протягом усього трудового 
життя, постійно підвищувати рівень освіти та кваліфікації, змінювати місце 
роботи та навіть фах. Інакше кажучи, щоб бути успішним і затребуваним, 
треба бути рухливим, готовим до будь-яких змін, уміти швидко й 
ефективно адаптуватися до нових умов, тобто бути мобільним. 

У Законі України «Про освіту» (2017) зазначено, що «метою 
професійної (професійно-технічної) освіти є формування і розвиток 
професійних компетентностей особи, необхідних для професійної 
діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її 
конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив 
кар’єрного зростання впродовж життя» (Закон України «Про освіту», 
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2017). Тож «реформування системи професійної (професійно-технічної) 
освіти спрямовано на підготовку конкурентоспроможного та мобільного 
на ринку праці фахівця, особистості, яка здобула освітні та професійні 
компетентності відповідно до її інтересів, здібностей, можливостей, 
потреб національної економіки та суспільства» (Про схвалення 
Концепції реалізації державної політики у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-
технічна) освіта» на період до 2027 року, 2019). У цих умовах проблема 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до професійної 
мобільності набуває статусу одного з важливих показників роботи 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Якісна професійна підготовка стає чинником соціального захисту 
людини в нових економічних умовах. Завданням професійної 
(професійно-технічної) освіти стає не тільки формування знань, умінь і 
навичок, а й розвиток здатності адаптуватися до змін техніки, технології, 
організації праці на сучасному виробництві. 

Проблему професійної підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників досліджено в працях С. Батишева, В. Байденко, В. Бондаря, 
Р. Гуревича, С. Гончаренка, Ю. Зіньковського, О. Коваленко, І. Лікарчука, 
Л. Лук’янової, В. Радкевич, Е. Осовського, А. Селецького та ін. 

Проблема професійної мобільності здебільшого виступає 
предметом дослідження переважно філософських (Б. Гершунський, 
І. Фролов та ін.), соціологічних (І. Василенко, Н. Кашина, С. Кугель, 
Т. Заславська, Р. Ривкіна, П. Сорокін та ін.), економічних (О. Білик, 
Ф. Гайсин, В. Данюк, Є. Іванченко, Е. Мирошниченко, О. Михайлов та 
ін.), психологічних (Е. Зеєр, А. Маркова, Л. Мітіна, Л. Пілецька та ін.) 
наук. Проблема професійної мобільності особистості в педагогічних 
контекстах розглядається в працях Т. Большакової, Л. Горюнової, 
Б. Ігошева, Р. Пріми, Л. Прядко, Л. Сушенцевої, Д. Чернілевського та ін.  

Мета статті – обґрунтувати актуальність проблеми професійної 
підготовки майбутніх мобільних кваліфікованих робітників у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти в контексті сучасних вимог; 
здійснити аналіз наукових підходів до визначення понять «мобільність», 
«професійна мобільність»; визначити структуру професійної мобільності 
майбутніх кваліфікованих робітників. 

Матеріали та методи дослідження. У дослідженні використано 
загальнонаукові теоретичні (вивчення наукових джерел, аналіз, синтез, 
порівняння, інтерпретація, узагальнення, систематизація); емпіричні 
(вивчення результатів наукової діяльності, саморефлексія) методи. 

Виклад матеріалу. Поняття «мобільність» було введено в 
науковий обіг у першій половині ХХ ст. засновником теорії соціальної 
мобільності, професором Гарвардського університету П. Сорокіним для 
позначення явищ, переміщень, змін всередині соціального простору та 
пересування соціальних груп і окремих людей в соціальній структурі 
суспільства (соціальна мобільність) (Сорокин, 1992). Відповідно до 
виділених автором горизонтальних і вертикальних параметрів 

http://bdpu.org/pedagogy/ua/


Серія: Педагогічні науки. – Вип. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – 360 с. 

ICV 2019: 79.31 

DOI  10.31494/2412-9208-2021-1-2 
230 

соціального простору розглядається вертикальна (пов’язана зі зміною 
соціального статусу) і горизонтальна (яка відбувається на одному 
статусному рівні та пов’язана зі зміною громадянства, релігії, професії, 
місця проживання або праці) соціальна мобільність. Вона (яку іноді 
називають «плинність кадрів») здебільшого викликана динамікою 
розвитку в суспільстві різних професійних груп. 

Окрім соціології, термін «мобільність» сьогодні досить широко 
застосовують у психологічних, економічних і педагогічних дослідженнях.  

Психологічну мобільність здебільшого розглядають як 
психологічну готовність до ефективного здійснення людиною 
професійної діяльності та причини, що дають чи не дають змоги 
зламати традиційний стереотип професійної поведінки (Зеленський, 
2016; Мещеряков, 2003). Її трактують як: здатність швидко оволодівати 
новою технікою, інноваційними виробничими технологіями, новими 
спеціальностями (Зеер & Кормильцева, 2009); «готовність вирішувати 
широке коло виробничих завдань, оперативно, швидко переключатися 
залежно від ситуації, … вчасно змінювати стратегію або спосіб дій 
згідно до умов праці, що змінюються» (Пілецька, 2017: 207); 
«властивість особистості, яка забезпечує внутрішній механізм її 
розвитку; діяльність особистості, результатом якої є її самореалізація в 
обраній професії та житті; процес самовдосконалення особистості та 
перетворення навколишнього професійного і життєвого середовища» 
(Сушенцева, 2011); характеристику особистості, необхідну для інтеграції 
професійного розвитку (Маркова, 1996). 

Соціально-економічну мобільність розглядають як готовність і 
здатність людини адаптуватися до мінливих соціальних реалій і 
професійних умов на ринку праці (Карелова, 2015); «можливість і 
здатність успішно переключатися на іншу діяльність або змінювати вид 
праці» (Рапацевич, 2005: 482). 

Специфічною рисою соціально-економічної мобільності є те, що 
вона передбачає не реальні зміни трудового статусу працівників, а 
наявність у них можливостей для цього. Рівень соціально-економічної 
мобільності визначається багатьма чинниками, такими, як рівень 
теоретичних і професійних знань, умінь і навичок, соціальна структура 
суспільства, динаміка розвитку виробництва тощо. Якщо раніше 
підготовки в закладах професійної освіти працівнику вистачало на все 
життя, то в сучасних умовах інформаційно-технологічного суспільства 
вчорашні знання дуже швидко застарівають, з’являються нові та 
зникають старі професії. На даний момент термін «життя спеціальності» 
не вписується в межі життєвого циклу працівника й на це має вчасно 
реагувати як сам робітник, так і система професійної освіти. 

Професійну мобільність розглядають як складову соціальної 
мобільності людини та трактують як: «процес пов’язаний зі змінами 
професійного статусу та роду занять працівника в межах одного 
кваліфікаційного рангу» (Игошев, 2008; Кашина & Хаймін & Цзюнвей, 
2021); «здатність людини швидко й ефективно самоорганізовуватися, 
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змінюватися відповідно до життєвих і професійних потреб, 
адаптуватися до певного професійного середовища та професійних 
груп, управляти своєю професійною поведінкою» (Павленко, 2017: 494); 
«якість особистості, що дозволяє їй бути соціально активною, 
конкурентоспроможною, професійно компетентною, здатною до 
саморозвитку й модернізації власної діяльності» (Дементьєва, 2009: 6); 
критерій професійної компетентності (Шпакіна, 2007); інтегративну 
характеристику готовності та здатності особистості до якісного та 
швидкого оволодіння ключовими та професійними компетенціями 
(Солоненко, 2010). 

Л. Горюнова наголошує на тому, що професійну мобільність 
потрібно розглядати з трьох ракурсів – як якість особистості (забезпечує 
внутрішній механізм розвитку людини через сформованість ключових та 
загальнопрофесійних компетентностей); діяльність людини 
(детермінована подіями, що змінюють середовище і результатом якої є 
самореалізація людини в житті та професії); процес перетворення 
людиною себе, а також навколишнього професійного та життєвого 
середовища) (Горюнова, 2006: 186]. 

Стосовно формування професійної мобільності Д. Чернілевський 
уважає, що це досягається в комплексній підготовці, поєднує в собі 
вузький професіоналізм з одного боку й універсалізм з іншого. Учений 
пояснює це необхідністю заміни чисто виробничих більш повною гамою 
знань, умінь і навичок, в тому числі й необхідних для охорони і 
поліпшення здоров’я, збереження та розвитку традицій і культури, 
раціонального використання природних ресурсів, захисту 
навколишнього середовища (Чернилевский, 2002). 

Професійна освіта вивчає проблеми формування індивідуальної 
професійної мобільності майбутніх фахівців, тому важливого значення 
набуває розгляд її структури, що своєю чергою дозволить визначити 
провідні особливості та складові освітнього процесу професійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, здатних як до 
горизонтальних, так і до вертикальних переміщень у межах соціально-
професійної структури суспільства. 

У цьому аспекті можна виділити низку досліджень, які присвячено 
формуванню в майбутніх фахівців професійних компетентностей (умінь, 
навичок, мотивів та досвіду діяльності), які в подальшому забезпечать 
не лише успішне виконання ними професійних функцій, а й здатність 
швидко адаптуватися до різних сфер професійної діяльності (Зеер & 
Кормильцева, 2009; Пілецька, 2013; Пріма, 2009; Сычева, 2017), бути 
соціально активною (Дементьева, 2009), конкурентоспроможною 
(Дементьева, 2009; Сушенцева, 2011) особистістю на ринку праці.  

Як зазначає Р. Пріма, для цього фахівцеві необхідно володіти 
«системою узагальнених професійних способів і умінь ефективно їх 
використовувати для виконання будь-яких завдань у суміжних галузях 
виробництва і порівняно легко переходити від однієї діяльності до 
іншої» (Пріма, 2009: 134). О. Козлова, Т. Малецька і Д. Козлов також 
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вказують на діяльнісний характер мобільності особистості та 
зазначають, що вона «може виявлятися лише в діяльності й оцінювати 
рівень мобільності особистості можна лише за умови її реалізації в 
діяльності» (Козлова & Малецька & Козлов, 2015: 64).  

Досліджуючи проблему формування професійної мобільності з 
позицій особистісного підходу, науковці вказують на необхідність 
формування в майбутніх фахівців певних особистісних якостей, які 
забезпечать їм орієнтацію на професійну самореалізацію та 
саморозвиток (Архангельский, 2003; Безпалько, 2012; Горюнова, 2006; 
Игошев, 2008; Лапіна & Никитина, 2012; Пріма, 2008 та ін.), що дасть 
людині відчуття соціальної захищеності та професійної перспективи. 
Зокрема, Р. Пріма, вказує на те, що «суспільство зацікавлене у такому 
фахівцеві, який уміє думати самостійно і вирішувати різноманітні 
проблеми, застосовувати знання, одержані у процесі навчання; володіє 
критичним і творчим мисленням, що сформоване у процесі освіти; вміє 
здобувати нові знання, здібний до самонавчання, самоосвіти» (Пріма, 
2008: 131). О. Архангельський важливими для професійної мобільності 
фахівця вважає такі якості, як рухливість, відкритість новому, вміння 
гнучко пристосовуватися до нових обставин, креативність мислення, 
комунікативність, активність, швидкість, самостійність і відповідальність у 
прийнятті рішень, спрямованість на успіх і постійне самовдосконалення, 
вміння аналізувати ситуацію і прогнозувати її подальший розвиток, 
здатність до навчання, стійкість до фрустрації зовнішнього і внутрішнього 
середовища організації, вміння відстежувати і правильно оцінювати стан 
навколишнього простору та ін. (Архангельский, 2003); О. Лапіна, 
Є. Нікітіна ‒ «готовність брати участь у різноманітних громадських 
заходах, проектах різної змістової спрямованості; діяльний інтерес до 
різних сфер соціальної і професійної активності; висока адаптивність до 
різних суспільних ситуацій, функціонально різних видів діяльності; 
креативність, інноваційність, налаштованість на творче ставлення до 
будь-якої справи, творче перетворення будь-якої ситуації» (Лапина & 
Никитина: 44). 

Отже, професійну мобільність у педагогічних дослідженнях 
розглядають як якість особистості, необхідну для формування 
професійної компетентності, та процес діяльності, орієнтований на 
результат – готовність до зміни професії та професійного статусу 
фахівця. Людина може бути мобільною, якщо вона володіє певними 
особистісними та професійними якостями, але її мобільність може 
проявлятися тільки в діяльності. При цьому професійна мобільність 
передбачає активне пристосування особистості до професії, що само по 
собі вже гарний освітній результат. 

Цілком логічним є те, що формування професійної мобільності 
майбутніх фахівців дослідники розглядають у контексті 
компетентнісного підходу, адже вона як специфічна метаякість 
особистості є складником професійної компетентності (Игошев, 2008).  
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Уважаємо, що до структури професійної мобільності майбутніх 
кваліфікованих робітників мають входити:  

- мотиви та цінності: інтерес до різних видів діяльності та 
професійних ситуацій; мотивація на успіх та самовдосконалення; 
потреба постійно підвищувати свою освіту та кваліфікацію; 

- уміння та навички: адаптивні (адаптуватися та 
пристосовуватися до змін та нових вимог професійної діяльності, 
нарощувати власні ресурси); комунікативні (встановлювати нові зв'язки і 
контакти з суб'єктами діяльності, працювати в команді, бути відкритим 
для інших), організаційні (реагувати на зміни, саморозвиватися, 
перетворювати себе, самостійно навчатися, модернізувати власну 
діяльність, опановувати нову техніку та технології, знаходити шляхи 
самореалізації); 

- особистісні якості та здатності: соціально-орієнтовані 
(«рухливість», гнучкість, оперативність, соціальна активність та 
ініціативність), рефлексивні (усвідомлювати власні потреби та 
оцінювати власні можливості та можливості розвитку; здатність до 
цілепокладання, самовизначення та саморегуляції); творчі 
(креативність, творче відношення до діяльності, відмова від 
стереотипів, відкритість до всього нового); 

- базові знання з професії та суміжних професій, високий рівень 
їх узагальнення, обізнаність в інформаційно-комунікаційних технологіях. 

Висновки. Таким чином, головними завданнями закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти щодо підготовки майбутніх 
мобільних кваліфікованих робітників є формування в них таких мотивів і 
цінностей, знань, умінь, навичок, особистісних якостей, які забезпечать 
готовність не лише до успішного виконання професійних функцій, а й до 
зміни професії та професійного статусу, успішної самореалізації в 
умовах мінливої дійсності. У зв'язку з цим можна виділити пріоритетні 
завдання професійної освіти. По-перше, вона покликана готувати 
фахівців, зацікавлених у власній неперервній освіті, саморозвитку та 
самовдосконаленні, а також здатних швидко пристосовуватися до нових 
умов і змісту професійної діяльності. По-друге, професійна освіта 
повинна сформувати в майбутніх кваліфікованих робітників такі 
особистісні якості та здібності, які дозволили б їм самостійно 
орієнтуватися в професійному світі та вибудовувати вектор свого 
кар’єрного зростання (мобільність по вертикалі), розширювати свої 
професійні можливості, освоюючи нові сфери професійної діяльності 
(мобільність по горизонталі). По-третє, навчання майбутніх 
кваліфікованих робітників має проходити на основі змісту та технологій, 
які випереджають поточний рівень економічного, технологічного 
розвитку виробництва та суспільства в цілому. 

Подальші дослідження вбачаємо у визначенні педагогічних і 
психологічних умов забезпечення ефективності формування 
професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті обґрунтовано актуальність проблеми професійної 

підготовки майбутніх мобільних кваліфікованих робітників у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти в контексті сучасних вимог.  
Здійснено аналіз наукових підходів до визначення понять «мобільність», 

«професійна мобільність».  

Визначено структуру професійної мобільності майбутніх 
кваліфікованих робітників, яка включає : 

- мотиви та цінності: інтерес до різних видів діяльності та 

професійних ситуацій; мотивація на успіх та самовдосконалення; потреба 
постійно підвищувати свою освіту та кваліфікацію; 

- уміння та навички: адаптивні (адаптуватися та пристосовуватися 

до змін та нових вимог професійної діяльності, нарощувати власні ресурси); 
комунікативні (встановлювати нові зв'язки і контакти з суб'єктами 
діяльності, працювати в команді, бути відкритим для інших), організаційні 

(реагувати на зміни, саморозвиватися, перетворювати себе, самостійно 
навчатися, модернізувати власну діяльність, опановувати нову техніку та 
технології, знаходити шляхи самореалізації); 

- особистісні якості та здатності: соціально-орієнтовані 
(«рухливість», гнучкість, оперативність, соціальна активність та 
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ініціативність), рефлексивні (усвідомлювати власні потреби та оцінювати 

власні можливості та можливості розвитку; здатність до цілепокладання, 
самовизначення та саморегуляції); творчі (креативність, творче відношення 
до діяльності, відмова від стереотипів, відкритість до всього нового); 

- базові знання з професії та суміжних професій, високий рівень їх 
узагальнення, обізнаність в інформаційно-комунікаційних технологіях. 

Зроблено висновок про те, що головними завданнями закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти в напрямку підготовки майбутніх 
мобільних кваліфікованих робітників є формування в них таких мотивів і 
цінностей, знань, умінь, навичок, особистісних якостей, які забезпечать 

готовність не лише до успішного виконання професійних функцій, а й до зміни 
професії та професійного статусу, успішної самореалізації в умовах мінливої 
дійсності. У зв'язку з цим можна виділити пріоритетні завдання професійної 

освіти. По-перше, вона покликана готувати фахівців, зацікавлених у власній 
неперервній освіті, саморозвитку та самовдосконаленні, а також здатних 
швидко пристосовуватися до нових умов і змісту професійної діяльності. По-

друге, професійна освіта повинна сформувати в майбутніх кваліфікованих 
робітників такі особистісні якості та здібності, які дозволили б їм самостійно 
орієнтуватися в професійному світі та вибудовувати вектор свого кар’єрного 

зростання (мобільність по вертикалі), розширювати свої професійні 
можливості, освоюючи нові сфери професійної діяльності (мобільність по 
горизонталі). По-третє, навчання майбутніх кваліфікованих робітників має 

проходити на основі змісту та технологій, які випереджають поточний рівень 
економічного, технологічного розвитку виробництва та суспільства в цілому. 

Ключові слова: професійна освіта, професійна підготовка майбутніх 

кваліфікованих робітників, мобільність, професійна мобільність, мобільний 
працівник. 


