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Згідно наказу Міністерства освіти і науки України вiд 27.09.2021 № 1017 
журналу присвоєно категорію "Б" із психології та педагогіки 
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Журнал видається за активної підтримки Інституту філософії та соціології Національної Академії Наук Азербайджану (Баку, Азербайджан) та 
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розраховано на науковців, викладачів, педагогів-практиків, представників органів державної влади та 
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Анотація. У статті порушується питання професійної мобільності 

вчителя початкових класів. На основі аналізу наукової літератури визначено 
стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці; уточнено 
сутність поняття «професійна мобільність»; окреслено особливості професійної 
мобільності вчителя початкових класів та її роль у механізмах успішної 
професійної самореалізації; акцентовано увагу на якісній професійній 
підготовці майбутніх педагогів у закладах вищої освіти, оскільки саме заклад 
вищої освіти закладає фундамент професії, формує менталітет фахівця, 
«розширює» професійний профіль, розвиває творчі здібності, забезпечує 
професійну мобільність і конкурентоспроможність майбутнього вчителя 
початкових класів. 

З’ясовано, що професійна мобільність визначається як здатність фахівця 
успішно адаптуватися в динамічних соціально-економічних і професійних 
умовах; розвивати компетентності й набувати компетенції для ефективної 
майстерної, випереджувальної діяльності; швидко самоорганізовуватися, 
адаптуватися і змінюватися відповідно до соціокультурних потреб; 
компетентно, творчо працювати, приймаючи нестандартні рішення в ситуаціях 
ринкової конкуренції, уникаючи стереотипізації і шаблону. Професійна 
мобільність вчителя початкових класів передбачає динамічний стан 
особистості, здатної гнучко адаптуватися до зміни змісту й умов       
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професійно-педагогічної діяльності, яка усвідомлює необхідність безперервної 
самоосвіти та вміє з її допомогою підтримувати власний професійно-творчий 
потенціал. 

Встановлено, що професійна мобільність надає можливість створити 
власний професійний стиль відповідно до своїх поглядів, принципів та 
орієнтацій, постійно здійснювати пошук оптимальних освітніх форм навчання, 
здійснювати педагогічний експеримент, продукувати й узагальнювати 
самобутній досвід педагогічної діяльності. 

Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, вчитель 
початкових класів. 
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PROFESSIONAL MOBILITY OF PRIMARY SCHOOL TEACHER 
AS A GUARANTEE OF EFFECTIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY 

 
Abstract. The article has raised up the issue of professional mobility of primary 

school teachers. Based on the analysis of the scientific literature, we have determined the 
state of the researched problem in pedagogical theory and practice; specified the essence 
of the concept of "professional mobility"; outlined the features of professional mobility of 
primary school teachers and its role in the mechanisms of successful professional self-
realization; emphasis has been placed on high-quality professional training of future 
teachers in higher educational establishments, as it is the higher educational institution that 
lays the foundation of the profession, forms the mentality of the specialist, "expands" the 
professional profile, develops creative abilities; provides professional mobility and 
competitiveness of future primary school teachers. 

It has been found that professional mobility is defined as the ability of a 
specialist to successfully adapt to dynamic social and economic and professional 
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conditions; to develop competencies and acquire competencies for effective 
masterful, advanced activities; quickly self-organize, adapt and change in accordance 
with social and cultural needs, work competently, creatively, making non-standard 
decisions in situations of market competition, avoiding stereotyping and stereotypes. 
Professional mobility of primary school teachers has implied a dynamic state of 
personality, which is able to flexibly adapt to changes in the content and conditions of 
professional and pedagogical activities, aware of the need for continuous self-
education and able to support their own professional and creative potential. 

It has been established that professional mobility provides an opportunity to 
create your own professional style in accordance with your views, principles and 
orientations, constantly search for optimal educational forms of education, conduct 
pedagogical experiments, produce and summarize original teaching experience. 

Keywords: mobility, professional mobility, primary school teacher. 
 
Постановка проблеми. Нинішнє динамічне суспільство потребує 

вчителя, здатного швидко адаптуватися до складних умов соціальної і 
професійної дійсності, самостійно й відповідально приймати рішення, 
зорієнтованого на успіх та постійне самовдосконалення. Освітній простір 
характеризується збільшенням вимог до інтелектуальних здібностей та 
практичних навичок педагогів, їхніх можливостей сприймати нове та 
змінюватися відповідно до викликів часу, збільшується відповідальність 
учителя за результати власної праці. Це актуалізує проблему формування 
мобільності як особливої особистісної якості вчителя початкових класів. 
Професійна мобільність розглядається як запорука стабільності соціальної і 
професійної позиції педагога та джерело забезпечення конкурентоздатності 
фахівця на сучасному ринку освітніх послуг.  

Концептуальні положення щодо професійного розвитку педагогічних 
кадрів знайшли відображення в Законах України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про професійний розвиток працівників», у Концепції «Нова 
українська школа» та інших нормативних документах. Саме мобільність є 
одним із невід’ємних показників соціальної та професійної зрілості педагога і 
тією інтеграційною характеристикою, що засвідчує його внутрішню готовність 
до якісних змін та перетворень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти досліджуваної 
проблеми відображені в наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених. 
Зокрема, у межах філософського напряму професійна мобільність, здебільшого, 
розглядається як системно-інтегративна характеристика, що детермінує 
фаховий розвиток і становлення професійно успішної людини (К. Роджерс, 
І. Фролов). Соціологічний контекст вивчення окресленої проблеми пов’язаний 
із аналізом управління процесами мобільності населення (Л. Сорокіна, 
В. Суровнева), виокремленням різних видів мобільності (академічна, соціальна, 
професійна, соціокультурна, трудова тощо). Більшість психологічних 
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досліджень містять нові факти щодо професійного становлення 
конкурентоздатного фахівця (А. Маркова, В. Семиченко), де однією із 
визначальних характеристик є професійна мобільність, структурними 
компонентами якої виступає готовність як сукупність професійно важливих 
якостей особистості. 

Важливе значення для нашого дослідження мають праці вчених, у яких 
обґрунтовано проблеми формування і розвитку професійної мобільності 
педагогів (С. Желтова, Б. Ігошев, О. Нікітіна, Р. Пріма). Цінними є 
напрацювання дослідників, де професійна мобільність розглядається в 
контексті компетентнісної парадигми (В. Адольф, І. Гришина, Е. Зеєр, 
Л. Овчарук, Л. Петровська, А. Реан). Проблемі формування професійної 
мобільності майбутніх фахівців у закладах вищої освіти присвячені праці 
Л. Вороновської, І. Герасимової, Л. Горюнової, О. Дементьєвої, В. Дюніної, 
Є. Іванченко, С. Савицького, Л. Сушенцевої, Д. Череднік, І. Хом’юк. Стає 
очевидно, що інтенсифікація досліджень означеної проблеми пояснюється 
реальним зростанням процесів мобільності та посиленням їх значущості в 
контексті розвитку суспільства. 

Мета статті – висвітлити наукові позиції щодо особливостей професійної 
мобільності вчителя початкових класів, з’ясувати її роль у механізмах успішної 
професійної самореалізації. 

Виклад основного матеріалу. На динамізм і швидкоплинність сучасного 
соціального життя в усіх його сферах указує різноманітність категорій, які 
використовуються сьогодні в науковому обігу: «соціальна мобільність», 
«соціокультурна мобільність», «професійна мобільність», «академічна та 
освітня мобільність» тощо. Професійна мобільність – це один із видів 
соціальної мобільності, який визначається не лише здатністю особистості 
змінювати свою професію, місце і напрямок діяльності, але й умінням 
приймати самостійні і нестандартні рішення, спрямовані на підвищення рівня 
свого професіоналізму, а також здатністю швидко освоювати нове освітнє, 
професійне, соціальне і національне середовище. У більшості випадків 
результатом професійної мобільності стає ефективна трудова діяльність. 
Виходячи цього, сутнісну характеристику професійної мобільності можна 
представити так:  

1) здатність особистості досить швидко й успішно оволодівати новою 
технікою і технологією, набувати знання та вміння, які забезпечують 
ефективність нової професійної діяльності;  

2) рухливість особистості, спроможність її до динамічного нарощування 
власного ресурсу, до швидкого пересування, змін;  

3) ознаки кар’єрного просування та розвитку індивіда;  
4) процес переходу індивіда або професійної групи з однієї професійної 

позиції в іншу. 
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Професійно-педагогічна мобільність має певні особливості. Вона 
спричинена як відгук на цивілізаційно-історичні й освітні імперативи 
ХХІ століття, її спрямованість, інтенсивність залежить не лише від замовників 
освітніх послуг, а й також від особистісних, суб’єктивних характеристик самого 
педагогічного працівника, його інтелекту й волі (І. Зязюн). Відкрите 
суспільство зацікавлене у фахівцях, які самостійно думають, творчо вирішують 
різноманітні завдання, володіють критичним мисленням, здатні до 
самонавчання і самоосвіти [5]. 

Основою розвитку професійної мобільності виступає загальний всебічний 
розвиток педагога з обов’язковою мотиваційно-ціннісною настановою на 
швидке набуття професійної компетентності. Зокрема, у Концепції «Нова 
українська школа» (2016) визначено нове соціальне замовлення: компетенізація 
освіти шляхом реалізації компетентнісного підходу, орієнтація її на «вихід» 
(«output») – результат – у формі розвинутих 10-ти ключових компетентностей 
учнів, структури знань, поглядів, ціннісних орієнтирів, їхньої успішної 
самореалізації в професії і житті, формування особистості інноватора, здатного 
конкурувати на ринку праці, розвивати економіку, навчатися неперервно 
впродовж життя [6]. У формулі Нової української школи провідне місце 
відводиться педагогу нової формації, що перебуває в авангарді суспільних та 
освітніх перетворень, успішному, умотивованому, компетентному, який може 
стати агентом сучасних змін. Такі архітектори перетворень виконують в 
освітньому процесі ролі наставника, коуча, фасилітатора і тьютора, мають 
академічну свободу, володіють навичками випереджувального проектного 
менеджменту (планування й організації навчання, розроблення навчально-
методичного забезпечення, оцінювання та ін.), самостійно й творчо здобувають 
інформацію, організовують дитиноцентрований процес, трансформують 
методи, прийоми і технології навчання залежно від запитів і потреб замовників 
освітніх послуг, формують бачення на сучасний світ та місце в ньому. У 
Концепції місія педагога розглядається в контексті європейського 
професіоналізму із збереженням кращих ментальних українських 
характеристик, європейського виміру педагогічних якостей.  

Переосмислення соціальної і професійної місії вчителів актуалізує 
необхідність підготовки фахівців, адаптованих до сучасних соціокультурних 
умов, здатних до неперервного самонавчання, саморозвитку та 
самовдосконалення, засвоєння нових професійних ролей і функцій, отже, 
професійно мобільних. 

Зазначимо, що в психолого-педагогічній літературі існують різні підходи 
до визначення сутності професійної мобільності вчителя. До вивчення такого 
феномену вчені підходять з таких позицій: готовність бути конкурентоздатним 
працівником, здатним до швидкого реагування на зміни, що відбуваються в 
освітньому просторі, до адаптації в нових умовах педагогічної праці 
(І. Дичківська, Е. Зеєр, А. Маркіна, Л. Мітіна, В. Семиченко); розвинені 
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інтелектуальні вміння, завдяки яким учитель може творчо обробляти й 
застосовувати інформацію, гнучко діяти в стандартних і нестандартних ситуаціях 
(Г. Міхненко, Н. Хорунжа); педагогічна риса вчителя, необхідна для побудови 
міжособистісних відносин і педагогічної взаємодії (Р. Дорогих, Л. Литовченко); 
здатність педагогічних працівників підвищувати професійну кваліфікацію в 
неперервній освіті, розкривати власний потенціал засобами методичної роботи 
(Н. Гузій, О. Дубасенюк, Н. Кузьміна, Р. Черновол-Ткаченко). 

Дослідження О. Демченко ілюструє спробу визначити поняття 
педагогічна мобільність як адекватне поєднання внутрішньої і зовнішньої її 
ознак, тобто – професійної компетентності, гнучкості, новаторства, рухомості в 
освітньому просторі завдяки участі в освітньому обміні, що сприяє 
професійному збагаченню, забезпечує самовдосконалення і саморозвиток [3]. 

Л. Дзюба також пропонує оригінальне тлумачення педагогічної 
мобільності. За його визначенням, мобільність – це інтегрована риса 
особистості, що характеризує її здатність швидко змінювати свій статус або 
положення у соціальному, культурному чи професійному середовищі під 
впливом змінних у природі, культурі чи соціумі ситуацій та обставин діяльності 
суб’єктів взаємодії. Педагогічну мобільність автор визначає як здатність 
вчителя реалізувати свою потребу, що відповідає його вподобанням та 
можливостям і є корисною для суспільства; здатність уміло переходити від 
одного рівня професійної діяльності до іншого, розширюючи і поглиблюючи 
рівень цієї діяльності, проявляючи свою професійну компетентність [4]. 

Специфічними ознаками педагогічної мобільності, як слушно зауважує 
Н. Марценюк, є: рухливість; здатність швидко щось виконувати; здатність 
швидко діяти, приймати рішення і відповідати за них; здатність швидко 
орієнтуватися в обставинах, знаходити потрібні форми діяльності [7].  

Відтак, професійно-педагогічну мобільність розуміємо як здатність 
фахівця успішно адаптуватися в динамічних соціально-економічних і 
професійних умовах; розвивати компетентності й набувати компетенції для 
ефективної майстерної, випереджувальної діяльності; швидко 
самоорганізовуватися, адаптуватися і змінюватися відповідно до 
соціокультурних потреб, компетентно, творчо працювати, приймаючи 
нестандартні рішення в ситуаціях ринкової конкуренції, уникаючи 
стереотипізації і шаблону.  

Мобільність є складовою професійної самореалізації педагога, яка 
забезпечує рух уперед. Завдяки мобільності вчителі поглиблюються у власне 
самопізнання, позбуваються стереотипів у педагогічній діяльності, 
розширюють межі власних інтересів, постійно себе вдосконалюють. Водночас, 
професійна самореалізація мобільного вчителя характеризується прагненнями 
до кар’єрного росту, самовдосконаленням, знаннями про власні потенційні 
можливості, «Я»-концепцію, вміннями змінювати різні види діяльності в 
освітній сфері, добирати оптимальні способи розв’язання професійних завдань. 
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Формування професійної мобільності вчителя початкових класів є 
складним процесом, що передбачає наявність високого рівня узагальнених 
професійно-педагогічних знань, умінь їх удосконалювати і самостійно 
здобувати, знаходити оптимальні способи розв’язання будь-яких педагогічних 
задач, спираючись на передові педагогічні здобутки та гуманістичне 
світобачення.  

На переконання Н. Грицькової, особливої актуальності проблема 
мобільності набуває у сфері професійної підготовки майбутніх учителів, 
оскільки педагогічна діяльність є однією з найскладніших за змістом і 
функціями. Враховуючи ці обставини, вчена тлумачить поняття «педагогічна 
мобільність» як пристосування в мінливих умовах до одночасного впливу 
багатьох чинників, що потребує від педагога, з одного боку, бути адаптивним, а 
з іншого – динамічним, креативним, неупередженим, здатним вирішувати 
нестандартні завдання та ситуації, вільно переходити від одного виду 
професійної діяльності до іншого [2, с. 26]. Виділення дослідницею поняття 
«особистісна педагогічна мобільність» свідчить саме про осмислення 
комплексного підходу до проєктування змісту освіти майбутніх учителів, 
вибору відповідних засобів і форм навчання з опорою на особистісно-
орієнтовані, особистісно-розвивальні засади організації освітнього процесу, що 
забезпечує виявлення мобільності особистості в подальшій професійній 
діяльності. 

Поза сумнівом, сьогодення зумовлює необхідність пошуку нових підходів 
до підготовки педагогічних кадрів, найголовнішими рисами яких є освіченість, 
комунікативна компетентність, самостійність, професійна мобільність, 
педагогічна майстерність, професійна зрілість, здатність до творчості, 
самоорганізації, саморозвитку, освіти впродовж життя. 

Актуальною є думка М. Гордієнка про те, що професійна мобільність як 
інтегральна особистісно-професійна якість педагога, що забезпечує його 
самореалізацію і в той самий час розвиток сфери професійної педагогічної 
діяльності, стає чинником динамічного розвитку суспільства. Саме 
університетська освіта створює найбільш сприятливі умови для формування та 
розвитку професійної мобільності майбутнього вчителя, що може стати 
вагомим чинником її привабливості та підвищення якості [1]. 

Аналізуючи поняття «професійна мобільність», ми повністю поділяємо 
думку вищезгаданих авторів, що для того, щоб жити й успішно реалізовуватися 
в сучасному динамічному світі, вчитель початкових класів повинен бути 
мобільним, володіти гнучкістю, здатністю робити вибір, швидко адаптуватися, 
миттєво орієнтуватися в ситуації, знаходити потрібні шляхи для успішного 
розв’язання професійних педагогічних задач.  

Успішність педагогічної діяльності визначається як зовнішніми умовами, 
в яких вона відбувається, так і суб’єктивними чинниками, які сприяють чи 
заважають розв’язанню професійно-педагогічних завдань. Вчитель як суб’єкт 
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педагогічної діяльності має володіти сукупністю індивідуальних, особистісних, 
власне суб’єктних якостей, які забезпечують ефективність його діяльності. 

Реальна необхідність сучасних фахівців жити і працювати в умовах 
ринку, в умовах відкритого європейського простору актуалізує таку якість у 
структурі професійної мобільності як конкурентоздатність. 
Конкурентоздатність як якість сучасного вчителя початкових класів повинна 
свідчити про його високий рівень підготовленості до професійної діяльності та 
спроможність до постійного та неперервного навчання й самонавчання. 
Конкурентоздатного педагога характеризує прагнення досягнення високих 
цілей – підвищення рівня якості навчання молодого покоління, підготовка учнів 
до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства тощо. У зв’язку з 
цим, особливого значення набуває якісна підготовка вчителів у закладах вищої 
освіти, оскільки саме заклад вищої освіти закладає фундамент професії, формує 
менталітет фахівця, «розширює» професійний профіль, розвиває творчі 
здібності; забезпечує професійну мобільність і конкурентоспроможність 
майбутнього вчителя початкових класів. 

Як зазначено у «Концепції розвитку педагогічної освіти», одним із 
проявів зниження рівня педагогічної освіти є погіршення якості самої освіти, 
яке зумовлене неспроможністю значної частини педагогічних працівників та 
здобувачів педагогічної освіти до опанування та практичного використання 
новітніх технологій і методик навчання, виховання й розвитку [9]. Шлях 
подолання даної проблеми вбачаємо у належному формуванні професійної 
компетентності, яка реалізується як синтез, нероздільна єдність змістовного та 
структурного компонентів, що проявляються через особистісні риси і 
формуються за наявності належного рівня професійної мобільності. 

Поза сумнівом, сьогодення зумовлює необхідність пошуку нових підходів 
до професійного підготовки студентської молоді, зокрема майбутніх учителів 
початкових класів. Виникає необхідність зміни стратегічних цілей педагогічної 
освіти, перенесення акценту зі знань фахівця на його людські, особистісні 
якості, що постають, водночас, і як мета, і як засіб його підготовки до 
майбутньої професійної діяльності [8]. 

Серед основних характеристик, пов’язаних із досконалістю професійної 
підготовки вчителя, досить часто розглядаються активність, кар’єрний ріст, 
професійна спрямованість, професійна компетентність, педагогічна 
майстерність, професійна зрілість. Означені педагогічні категорії, що 
віддзеркалюють одну й ту саму проблему, мають при цьому свої змістові 
відтінки, що суттєво доповнює уявлення про феномен «професійна 
мобільність» майбутнього вчителя і уточнює його трактування. Видається 
правомірним, що професійна мобільність є однією з характеристик понять 
«професійна компетентність», «професійна майстерність», «професійна 
зрілість», «кар’єрний ріст», «конкурентоспроможність». Якщо виходити із 
динаміки процесу самовдосконалення, то професійна мобільність пов’язана з 
поняттями «самореалізація», «саморозвиток», «самоактуалізація». 
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Висновки. Таким чином, професійна мобільність вчителя початкових 
класів передбачає динамічний стан особистості, здатної гнучко адаптуватися до 
зміни змісту й умов професійно-педагогічної діяльності, яка усвідомлює 
необхідність безперервної самоосвіти та вміє з її допомогою підтримувати 
власний професійно-творчий потенціал. На основі аналізу наукової літератури 
професійну мобільність вчителя визначаємо як здатність особистості швидко 
реагувати на зміни в освітній галузі, сприймати й адекватно оцінювати 
нововведення в освіті, позбавлятися власних стереотипів, які заважають 
саморозкриттю й самореалізації, розробляти й упроваджувати авторські 
програми, інноваційні прийоми і методи, форми навчання й виховання 
здобувачів початкової освіти, мобілізувати їх у демократичних освітніх умовах 
до активної участі в різних видах діяльності – навчально-пізнавальній, науково-
дослідній, виховній, громадській, самоосвітній. Професійна мобільність надає 
кожному педагогу можливість створити власний професійний стиль відповідно 
до своїх поглядів, принципів та орієнтацій, постійно здійснювати пошук 
оптимальних освітніх форм навчання, здійснювати педагогічний експеримент, 
продукувати й узагальнювати самобутній досвід педагогічної діяльності. 
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