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this reason, there is no point in looking for easy ways out. Those “addicted” to English should 
approach tutors and teachers, read and consult books, use the Internet in order to keep pace with the 
times.   
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The article analyzes the phenomenon of a Foreign Language specialist professional mobility. It studies 
different approaches to the problem of professional mobility and the conclusion is the following: professional mobility 
is simultaneously a personal trait, which provides a person with the grasp in the changeable professional surrounding, 
a type of activity, directed at the professional self-development, and a transforming process creating the inner and the 
outer professional environment. 
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Розглянуто проблему тлумачення дефініціції «професійна мобільність». Проаналізовано характерні 
критерії формування професійної мобільності фахівця з іноземної мови, обгрунтовано особливості формування 
професійної мобільності фахівця під час оволодіння ним іноземною мовою. Авторами пропонується виділити 
професійну мобільність як інтегровану якість та невід’ємну частину освітнього процесу.  

Ключові слова: професійна мобільність, типи професійної мобільності, інтегративна 
характеристика, соціокультурний характер професійної мобільності. 

 

У сучасному динамічному світі нові сфери діяльності виникають дуже часто, а 
технічний прогрес майже повністю змінює уявлення про умови праці в уже наявних галузях. 
Як наслідок, навіть протягом життя одного покоління можуть відбуватися серйозні 
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структурні перебудови в соціумі, тому необхідно бути готовим до того, що здобутої освіти 
буде недостатньо і впродовж життя потрібно буде постійно підвищувати рівень своєї освіти 
або зовсім змінювати сферу діяльності. 

У педагогіці неодноразово підкреслювалася роль процесу оволодіння студентами 
іншомовним спілкуванням для розвитку професійних якостей майбутнього фахівця [1; 2; 7; 
8; 9; 10;  12; 17]. Із аналізу наявних на сьогодні джерел можна зробити висновок, що досить 
велика кількість досліджень орієнтована на професійне становлення студентів засобами 
іноземної мови. 

Особливістю сучасної професійної діяльності стає актуалізація мовної підготовки. 
Знання іноземної мови є реальною необхідністю й обов’язковою умовою успішної 
професійної діяльності. Незаперечно важливою є потреба у формуванні готовності до 
професійної мобільності саме у майбутніх учителів іноземних мов в освітньому середовищі 
університету, оскільки у сучасних умовах, важливо не лише володіти певним рівнем мови, а 
й вивчати іноземну мову за професійним спрямуванням. Для майбутніх учителів іноземних 
мов сформована готовність до професійної мобільності − це шлях до формування 
конкурентоспроможного фахівця у сучасному інформаційному світі, який потребує 
постійного спілкування іноземною мовою як на професійному, так і на громадському рівнях. 

Професійна мобільність фахівців різного профілю стала предметом 
міждисциплінарного дослідження вчених ще у 70-х роках ХХ століття, зокрема, у соціології: 
Р. Бендікс, Т. Заславська, С. Ліпсет, Р. Ривкіна, Е. Саар, П. Сорокін, М. Тітма, 
Г. Чередниченко, B. Шубкін та ін.; економіці: Л. Данилова, Н. Ничкало, О. Симончук, 
О. Щербак (вітчизняні вчені) та П. Блау, Н. Василенко, Е. Корчагін, Г. Мухамедзянов, 
О. Олейнікова, О. Філатов, Д. Чернилевський (зарубіжні науковці); психології: К. Барбакова, 
В. Войнович,C. Кугель, І. Мартинюк, В. Осовський, О. Шкаратан, В. Ядов; педагогіці: 
М. Болдирєв, О. Гришнова, М. Д’яченко, Л. Епштейн, Л. Кандибович, А. Линенко, 
Б. Лихачов, П. Новиков, Л. Пономарьов, Т. Сапожнікова, П. Смоловік, А. Столяренко та ін. 

У сучасних умовах реформування вищої освіти, активно вивчають розвиток 
професійної мобільності В. Андрущенко,Т. Гордєєв, В. Гринько, Н. Грицькова, Ю. Гуров, 
О. Добришина, Є. Іванченко, Б. Ігошев, Ю. Клименко, С. Лобода, Н. Мерзляков, Е. Нікітін, 
Л.Петько, В. Хімінець, Р. Пріма, М. Садирова, О. Симончук,  С. Сисоєва, Л. Сушенцева, 
В.Тернопільська [17], І. Хомюк, І. Шпекторенко, Н. Чернуха, В. Юрченко, О. Яненко. 

Варто зазначити, постійний інтерес учених до різних аспектів проблеми формування 
професійної мобільності залишає недостатньо розробленими деякі питання, які потребують 
визначення особливостей формування професійної мобільності фахівця з іноземної мови.  

Мета дослідження – розкрити особливості формування професійної мобільності 
фахівця з іноземної мови. 

У контексті нашої роботи, зазначимо, що поняття «професійна мобільність» – досить 
широке і неоднозначне, воно має певні особливості. Вивчення проблеми професійної 
мобільності показує багатогранність трактувань цього феномена: від готовності та здатності 
працівника до зміни виконуваних виробничих завдань, до освоєння ним нових 
спеціальностей (Е. Зеєр); від механізму адаптації особистості, пов’язаного з процесом 
суб’єктного становлення (Ю. Дворецька) [3]; від орієнтації особистості, представленої в її 
структурі у вигляді ціннісно-смислового конструкту в єдності особистісних якостей і 
утворень (Л. Амірова); відкритерія професійної компетентності (І. Шпакіна); від 
інтегративної характеристики готовності та здатності особистості до якісного й швидкого 
оволодіння ключовими та професійними компетенціями(В. Солоненко); від характеристики 
особистості, необхідної для інтеграції професійного розвитку (А. Маркова). Згідно з 
визначенням С. Капліної, професійна мобільність – це «інтегративна характеристика 
готовності інженера до успішної адаптації в умовах виробництва, що включає сукупність 
базових компонентів професійної культури та професійної компетентності» [4, c. 39]». 

Л. Меркулова, розкриваючи сутність професійної мобільності спеціаліста технічного 
профілю, розуміє її як якість особистості, що інтегрує професійні компетенції і адаптивно 
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важливі якості, які є її структурними компонентами. Зміст професійної мобільності 
науковець представляє горизонтальною (здатність до виконання професійних функцій), 
вертикальною (компетенції) та внутрішньою (мотиваційно-цільові установки) складовими і 
доводить, що підготовка спеціалістів технічного профілю, яка передбачає формування 
професійної мобільності, має здійснюватися на соціокультурному та комунікативному 
рівнях, які досягаються засобами іноземної мови [5]. 

Вчені розглядають такі типи професійної мобільності: 1) за певних обставин 
випускник вищого навчального закладу змінює сферу діяльності в рамках однієї широкої 
спеціальності, але при цьому явного професійного росту не відбувається; 2) характер 
діяльності працівника зазнає тих чи інших змін у зв’язку з призначенням на нову (вищу) 
посаду; 3) працівник змінює одну професію на іншу, тією чи іншою мірою подібну до 
першої, що дозволяє хоча б в обмеженому варіанті спиратися на набуті в процесі навчання у 
ВНЗ знання, уміння і навички: наприклад, викладач фізики ВНЗ переходить працювати до 
фізичної лабораторії науково-дослідного інституту і навпаки; 4) тип професійної 
мобільності, що означає кардинальну зміну професії, коли потрібно заново опановувати нове 
поле діяльності [13]. 

Наголошуємо на необхідності виокремлення типів особистості, потенційно схильних 
до мобільної або стабільної поведінки, та типів, що по-різному оцінюють порівняльну 
значущість тих чи інших робочих місць. Взаємозв'язок професійної мобільності та якості 
освіти розглядається як елемент трудового ресурсу, який здатний до постійного підвищення 
кваліфікації чи зміни професій взагалі. 

Перед тим як виокремити особливості формування професійної мобільності фахівця з 
іноземної мови, вважаємо за необхідне, виокремити  загальні критерії сформованості 
професійної мобільності, до яких ми можемо віднести наступне: 

 властивості й якості особистості (відкритість світу, довіра до людей і до себе, 
гнучкість, оперативність, локалізація контролю, толерантність); 

 уміння (рефлексії, саморегуляції, самовизначення, ціле покладання);  
 здатності (бачити і розуміти сутність змін соціумі); бачити варіативність і 

альтернативність розвитку ситуації; конструктивно, продуктивно мислити; 
 проектувати необхідні зміни в мікро та макро соціумах; 
 вирішувати проблеми; адаптуватися до змін [15]. 

Необхідним є проаналізувати ці критерії відповідно до особливостей фахівця з 
іноземної мови. 

Критерій 1. Відкритість світу, довіра до людей і до себе, гнучкість, оперативність, 
локалізація контролю, толерантність – це якості, без яких не може існувати ні одна людина. 
Оскільки мова – це головний елемент будь-якої культури і у фахівця з іноземної мови − велике 
поле існування. Саме при викладанні іноземної мови фахівець вчить пізнавати різні культури, їх 
цінності та особливості, порівнювати та шукати відмінності. Знавець іноземної мови розуміє, що 
він лише посередник у навчальному процесі, адже ми навчаємось самі. 

Критерій 2. Фахівець з іноземної мови має велике підґрунтя психологічних та 
онтологічних засад. Фахівець з іноземної мови володіє конструктивно-продуктивним 
мисленням, це людина, яка постійно знаходиться в діяльності (знаходить відповідні 
еквіваленти, відшукує синоніми і антоніми, інтерпретує першотекст  з однієї мови на іншу).  

Критерій 3. Мова як фах, впливає на зміст і формування концептуального світогляду, 
оскільки через спілкування іноземною мовою спостерігається розвиток професійного 
інтелекту, а через нього і самої особистості як на професійному так і на особистісному 
рівнях. 

Критерій 4. Вирішення проблем та адаптація до змін − це безперечні переваги для 
мовника, адже сьогодні соціум визнав цінність оволодіння іноземною мовою. Адаптація дає 
шанс інтегрувати у світ відкритого типу, який постійно змінюється. Це − шанс для кращого 
працевлаштування. 
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Зауважимо, оволодіння іноземною мовою сприяє формуванню соціально-професійної 
особистості фахівця в різних сферах, що відповідає вимогам сучасного суспільного розвитку, 
і тим самим сприяє забезпеченню підвищення рівня розвитку соціуму. 

Професійна мобільність фахівця з іноземної мови містить соціокультурний характер, 
вона заснована на принципі залучення національної культури [6] у процесі оволодіння 
мовою. Використання різноманітних національних матеріалів певної культури сприяє 
пробудженню пізнавальної мотивації у студентів, коли вони не тільки засвоюють 
програмний матеріал, але і знайомляться з невідомими фактами культури, що, поза 
сумнівом, викликає розвиток самої мобільності.  

Варто зауважити, регіональні, специфічні знання мають доповнюватися відомостями з 
галузі соціально-групових фонових знань. Таким чином, різноманітний додатковий 
лінгвокраїнознавчий матеріал сприятиме розвитку особистості майбутнього фахівця в 
цілому, і його професійної мобільності, зокрема. 

Для успішної професійної діяльності майбутнього фахівця з іноземної мови після 
закінчення вищого навчального закладу, важливо виховувати у собі розуміння необхідності 
ефективної соціальної комунікативності, яка передбачає повноцінний розвиток особистості 
спеціаліста, тобто інтеграцію його загально професійних, спеціальних, загальнолюдських 
знань і соціального досвіду, необхідних для виконання ним його професійної діяльності та їх 
залучення до процесів професійної, міжособистісної та міжкультурної взаємодії. Тому, 
підтримуємо тезу Ю.Рибінської: «Кінцевим результатом реалізації педагогічної системи є 
формування іншомовної комунікативної компетентності майбутнього філолога. 
Визначальними її елементами, взаємодія яких впливає на формування професійної 
комунікативної компетентності майбутніх філологів, є методологічні підходи до побудови 
навчально-виховного процесу, модель майбутнього філолога, готового до використання 
креативних перекладів, основні компоненти й етапи підготовки, умови, методика зумовлених 
проблемою формування професійної комунікативної компетентності майбутніх філологів. 
[14,  c. 90−91]. 

Наголосимо, що сучасна концепція мовної освіти передбачає трансформацію системи 
підготовки фахівців, яка сприяє розвитку професійної мобільності, що у свою чергу 
підвищить рівень їхньої професійної діяльності.  

Варто нагадати, що засвоєння лінгвістичних конструкцій іноземної мови відбувається 
в умовах штучно створеного полікультурного середовища, тому, з одного боку, це 
ускладнює формування як мовних навичок майбутніх фахівців так й їхньої професійної 
мобільності, а з іншого − це дає можливість викладачеві змоделювати зміст означеного 
процесу з урахуванням домінування функціональних цілей і завдань, тому ми погоджуємося 
з думкою Л.В.Петько [8] про актуальність формування професійно орієнтованого 
іншомовного навчального середовища в умовах університету.  

Зважаючи на сказане вище, ми дійшли висновку, що в умовах розвитку сучасних 
суспільних та економічних відносин, розширення ринку праці мобільність є запорукою 
успішної професійної діяльності майбутнього фахівця з іноземної мови. Оволодіння 
іноземною мовою це один з важливих предметів гуманітарного циклу в контексті вищої 
освіти, який необхідно розглядати як один з базових системотвірних чинників формування 
професійної мобільності майбутніх фахівців з іноземної мови. У зв’язку із цим актуальним 
стає пошук способів, що дають змогу формувати засобами іноземної мови таку якість 
фахівця, як професійна мобільність. Оволодіння іноземною мовою є невід’ємною частиною 
формування професійної мобільності, яка передбачає зміну мети, змісту, процесу та форми 
організації освітнього процесу, розробку спеціального методичного забезпечення, 
спрямованого на здійснення поглибленої мовної підготовки. Сьогодні іноземна мова стає 
інструментом академічної та професійної діяльності, засобом подальшої самоосвіти й 
самовдосконалення, розвитку нової провідної якості – професійної мобільності. 
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