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Постановка проблеми та актуальність дослід-

ження. Сьогодні людина живе і діє в рухливому середо-

вищі, яке визначає рівень непередбачуваного напряму 

змін. Відповідно в таких умов майбутній учитель інозем-

них мов, повинен володіти рядом якостей, які виступають 

на перший план: креативність мислення і швидкість 

прийняття рішень, здібність до постійного самонавчання 

й уміння адаптуватися до нових умов як професійних, 

так і соціальних, уміння відстежувати і правильно 

оцінювати стан своєї діяльності та навколишнього 

простору (сформована рефлексія). Належний рівень 

адаптивності при професійній діяльності у швидкозмін-

ному середовищі характеризує професійно мобільного 

майбутнього вчителя іноземних мов, тобто фахівця, який 

здатний вирішувати різноманітні проблеми без особисті-

сно-наукового дискомфорту. 

Сучасний соціум розглядає фахову освіту як умову 

економічного зросту. Здатність суспільства створювати 

щось нове, адаптувати себе і до всіх і навпаки, перетворю-

вати знання у джерело прибутку (за теорією «людського 

капіталу») та вміння використовувати все це має величез-

ний вплив для підвищення якості життя громадян України. 

Відповідно до нашого дослідження економічний ріст 

вимірюється збільшенням об’єму якісних знань. 

Професійна мобільність фахівців різного профілю 

стала предметом міждисциплінарного дослідження 

вчених ще у 70 – х роках ХХ століття, зокрема, у соціоло-

гії: Т. Заславська, С. Ліпсет, П. Сорокін та ін.; економіці: 

П. Блау, Н. Ничкало, О. Симончук, О. Філатов, 

Д. Чернилевський; психології: І. Мартинюк, Л. Мітіна, 

В. Осовський; педагогіці: Н. Коваліско, Б. Лихачов, 

П. Новиков, Л. Пономарьов та інші. 

У сучасних умовах реформування вищої освіти, 

активно вивчають розвиток професійної мобільності 

В. Андрущенко, Т. Голубенко, Т. Гордєєв, В. Гринько, 

Н. Грицькова, Ю. Гуров, Є. Іванченко, Б. Ігошев, 

О. Кіпіна, Ю. Клименко, Н. Кожемякіна, Н. Мерзлякова, 

Л. Меркулова, Е. Нікітіна, Л. Пілецка, Р. Пріма, 

Н. Сидорова, С. Сисоєва, Л. Сушенцева, І. Хомюк, 

Л. Хоружа, І. Шпекторенко, Н. Чернуха, В. Юрченко, 

О. Яненко, вивчала О. Безпалько. 

Різні аспекти професійної підготовки учителів іно-

земної мови в Україні розкриваються в працях таких 

науковців як А. Береснєв, М. Князян, О. Місечко, 

О. Русанова, Н. Сура, В. Хмельковська, О. Шмирко та 

інші. Підготовка вчителя іноземної мови у різних 

країнах світу є предметом дослідження ряду вчених: у 

Великій Британії – В. Базуріна, Т. Гарбуза, І. Козаченко; 

у Франції – О. Голотюк; у Німеччині – В. Базова; у 

Польщі – С. Деркач, у Мексиці – О. Жижко та ін. 

Аналізуючи думки науковців, можемо зробити узагаль-

нення, що професійна мобільність розглядається як 

процес зміни професійної позиції, обумовленою зміною 

місця роботи або професії. За такого підходу у розумінні 

поняття «професійна мобільність» можемо розрізнити 

об’єктивний, суб’єктивний і характерологічний аспекти 

у дослідженні даного феномену. 

Система освіти України має на меті підготонвку висо-

кокнваліфікованого вчителя іноземн ної мови, який готовий 

до постійнного здійсне нння розвиткну професі нйно-

педагогічних якостей. Але Україна в процесі впровад-

нження реформа нційних змін в освіту ще не вирішил на ряду 

педагогнічних проблем, які значно впливаю нть на систему 

підгото нвки вчителінв-філологів у закладі вищої освіти, 

таких як: мотивацнія як до педагог нічної діяльно нсті, так і 

саморознвитку, посиленння міждисцниплінарності між 

фаховим та загальнним знанням застосунвання новітні нх 

техноло нгій в освітнь ному процесі, реаліза нція нових 

програм фахової підгото нвки тощо. 

Підвищення якості системи фахово-педагогічної підго-

то нвки зумовлюнє викорис нтання новітніх форм, методів і 

засобів навчанння майбутнніх фахівцінв. Недолік 

українснької системи підгото нвки педагогнічних кадрів 

полягає у відсутнності гнучкос нті освітньної системи, 

здатноснті до швидкої адаптац нії шляхом перекванліфікації 

або зміни спеціалнізації. Поряд з постійнним підвище ннням 

вимог до професі нйної компете ннції вчителя іноземн ної 

мови, в цілому популяр нність педагогнічних професі нй 

У даній статті розглянуто проблему формування мобільності у майбутніх учителів іноземних мов 

під час здобуття ними фахової освіти. Проаналізовано та узагальнено результати останніх досліджень 

і публікацій з досліджуваного явища. Метою даної статті є охарактеризувати роль професійної 

мобільності у фаховій підготовці вчителів іноземних мов. На основі узагальнення інформації автором 

виокремлено компоненти професійної мобільності, такі як: особистісний, діяльнісний, когнітивний та 

комунікаційний. Враховуючи структуру досліджуваного явища було виділено критерії для діагностування 

компонентів: спонукальний, процесуальний та когнітивно-комунікаційний. Представлено результати 

експериментального дослідження на основі проведеного анкетування та статистичної обробки даних. 

Зроблено висновок, професійна мобільність є необхідною якістю майбутнього вчителя іноземної мови, 

яка формується у процесі ним фахової освіти.  

Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, горизонтальна мобільність, вертикальна 

мобільність, фахова освіта. 
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знижуєтнься. Відповіндно до проведенного нами експеринмен-

тального досліджнення, зниженння рівня популяр нності 

професінї вчителя іноземнної мови пов’язано з надзвичнайно 

низькою оплатою праці молодог но вчителя, це, в свою 

чергу, характе нризує загальнну тенденцнію суспіль нства до 

нівелювнання моральнно-моральних цінност ней і засад. Не 

дивлячинсь на це, кожній людині необхід нне усвідом нлення 

власногно місця в цьому житті, розумін ння того, що праця, 

яка виконує нться ними, є необхід нним і приносинть 

незапер нечну користь суспіль нству.  

Метою даної статті є охарактеризувати роль професій-

ної мобільності у фаховій підготовці вчителів іноземних 

мов. 

Виклад основного матеріалу. Незаперечно важливою 

є потреба у формуванні готовності до професійної мобіль-

ності саме у майбутніх учителів іноземних мов в освіт-

ньому середовищі університету, оскільки у сучасних 

умовах важливо не лише володіти певним рівнем мови, а 

й вивчати іноземну мову за професійним спрямуванням, 

бути мобільним як у професійній діяльності, так і у 

житті. 

Соціологічна точка зору пропонує розглядати процес 

мобільності з двох ракурсів: горизонтального і вертикаль-

ного [3, 4]. 

Прояв горизонтального переміщення для вчителів іно-

земних мов буде розглядатися як змінами одного статусу 

на інший, який обов’язково має бути приблизно еквіва-

лентним попередньому. Наприклад, вчитель іноземної 

мови працювавши тривалий час вирішує змінити педагогі-

чну діяльність та зайнятися перекладацькою діяльністю. 

Даний вин зміни діяльності не повинен відзначитися на 

заробітній платі фахівця. Саме тоді, даний перехід буде 

вважатися соціальний переміщенням, який був активізова-

ним горизонтальною мобільністю. 

Вертикальне переміщення вчителя іноземної мови буде 

спостерігатися як підвищення на роботі, здобуття 

наукового ступеня або вченого звання. Наприклад, 

вчитель іноземної мови працювавши тривалий час у школі 

вирішує продовжити свою освіту через написання дисерта-

ції. Успішний захист якої надає вчителю іноземної мови 

науковий ступень та підвищення на роботі, що впливає 

на заробітню плату фахівця. Дане переміщення завдяки 

вертикальній мобільності є найбільш важливим процесом у 

розвитку суспільства. Зазначені переміщення особистостей 

завжди будуть цікавити вчених. 

Варто наголосити, що професійна мобільність так само, 

як і соціальна мобільність, має не тільки позитивні 

переміщення, а й негативні. Під негативним переміщенням 

професійної мобільності маємо на увазі професійну 

деградацію [2]. Дане професійне переміщення є вкрай 

важливим так, як його наявність зупиняє розвиток суспіль-

ства і країни загалом. 

У даному дослідженні було зазначено, що розглядати 

професійну мобільність варто враховуючи три аспекти, 

такі як: об‟єктивний (процес зміни професії), суб‟єктивний 

(зміна трудової позиції на основі індивідуальних 

характеристик та мотивації) і характерологічний 

аспекти (розглядає професійну мобільність як сформовану 

властивість особистості) [1]. 

Розглядаючи дані аспекти у розумінні поняття «профе-

сійна мобільність» слід виокремити деякі компоненти 

професійної мобільності, такі як особистісний, який 

буде відображений у суб’єктивному аспекті; діяльнісний 

компонент професійної мобільності буде реалізовуватися 

через у характерологічний аспект; когнітивний та 

комунікаційний компоненти професійної мобільності 

майбутніх учителів іноземних мов будуть сприйматися 

через об’єктивний аспект. 

Прослідкувати процес формування професійної мобіль-

ності майбутніх учителів іноземних мов відповідно до 

певних аспектів досліджуваної проблеми слід через 

мотиваційну складову [5] досліджуваного процесу, що 

стимулює професійну мобільність через процес появи як 

нових вимог до професій, так і самих професій. Саме 

даний процес зумовлює потребу у зміні кваліфікації 

фахівців на ринку праці.  

Зауважимо, однією з особливностей сформовнаної профе-

сінйної мобільнність вчителя іноземнної мови разом з його 

професінйною адаптацнією є побудовна успішнонї професі нйної 

кар’єри, адже вчитель н-філолог потенцінйно схильнинй до 

мобільнної поведіннки тому, що він орієнто нваний на 

кар’єру. Саме вчителі іноземнних мов одні з перших під 

виливом руйнуюч ної професі нйної культур ни засвоюю нть 

нову культур ну, що і сприяє формува ннню професі нйної 

мобільнності належно нго рівня. 

Проте розумінння професі нйної мобільнності вчителя 

іноземнної мови не можемо зводити до зміни посад, пере-

кванліфікації, формаль нного набуття професі нйного 

статусу. В процесі емпірич нного аналізу доцільнно 

аналізунвати зміни в особист нісній структунрі в процесі 

кар’єрних переміщ нень. Саме тому вважаєм но за необхід нне 

дати визначе нння поняттю н «професійна мобільн ність 

вчителя іноземної мови» – це особистнісна якість, що 

формуєтнься у студент нів в процесі зануренння в освітнє 

середовнище універс нитету, яка характе нризує здатніс нть 

майбутннього фахівця ефектив нно застосонвувати 

отриманні знання для самороз нвитку під час будь-якої 

діяльно нсті, здатніснть змінюва нти себе та оточуючних 

шляхом комунік нації на професі нйному і громадяннському 

рівнях, здатніснть і готовні нсть фахівця адаптув натися 

та швидко реагуванти на зміни в соціумі шляхом переква нлі-

фікації або зміни спеціалнізації. 

Метою нашого експериментального дослідження стало 

визначення реального стану сформованості професійної 

мобільності майбутніх учителів іноземних мов в освітньо-

му середовищі університеті. 

Для досягне нння означенних завдань було проведе нне 

анкетувнання студентнів І–ІV курсів Київськного універ-

снитету імені Бориса Грінчен нка (184 особи), Уманський 

деджавний педагогічний університет імені Павла Тичини 

(288 осіб), Хмельнинцької гуманітнарно-педагогічної ака-

демінї (250 осіб). 

Діагностику рівнів професі нйної мобільнності серед 

студентнів було здійсне нно на основі виділенних нами 

критерінїв для діагностики її компонентів: спонука нльного, 

процесунального та когнітинвно-комунікаційного. Даний 

зріз був проведе нний за допомогною методу анкетувнання 

та вирішенння практичнних завдань. Нами були застосо нвані 

методикни та тестува нння, такі як: методикна виміру 

мотивацнії А. Меграбянна; анкетувнання № 1 і № 2 (розроб-

лено автором н); тест «Готовність до саморознвитку»; 

методикна Р. Амтхауенр; досліджнення комунікнативних та 
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33% 

67% 

Так Ні 

організ наторських схильно нстей (КОЗ); шкала професі нйної 

мобільнності (В. Теппер) в українс нькій адаптацнії; тест «Чи 

вмієте Ви слухатин?» (Н. Панкрат нова); тест на виявленння 

загальнного рівня комунікнабельності (методика В. Ряхов-

сьнкого); тест А. Ассінге нра (оцінювання агресив нності у 

стосункнах); методикна Р. Амтхауе нр; анкетувнання № 1 і 

№ 2 (розроблено автором н); завданння до контролньних 

робіт (розроблені автором н); Самооцінка й експертнна 

оцінка; методикна «Рефлексія на самороз нвиток» (тест 

Л. Бережно нва). 

Загальна кількіс нть студентнів, які брали участь в 

опитуванні, склала 642 студент ни. Отриманні результнати 

дали змогу сформул нювати поперед нні узагальннення. 

Нами було з’ясовано, що студент ни позитивнно ставлятнься 

до процесу формува нння професі нйної мобільнності, але 

розуміюнть його по-різному (переміщення, подорожнування 

тощо): 58% опитани нх отримални очікуванний результнат від 

поїздки, 32% хотіли б продовжнити навчанння за кордоно нм; у 

10% триває спілкувнання з іноземнними друзями та вдоско-

нналюються знання іноземнних мов. 

Відмітимо, що під час діагнос нтування показнинка 

професі нйної мобільнності майбутнніх учителінв іноземнних 

мов як «інформативність» було отриман но досить цікаві 

факти. Визначе нння студентнів: «переміщення студент нів, 

викладанчів на певний академі нчний період для освоєнння 

освітньної програмни», «здатність вступатни в комунікнативні 

відносинни», «знання іноземн них мов», «відсутність 

психоло нгічного та мовного бар’єру», «компетентність, 

комунікнабельність», становинть лише 39,7%, що в свою 

чергу показує нам певну обізнан ність студентнів із 

окремим ни ознакам ни професі нйної мобільнності, але й 

підтвер нджує відсутнність у вчителі нв іноземнних мов 

системнного уявленння про необхід нність професі нйної 

мобільнності для майбутнньої діяльно нсті. 

Під час визначенння значенння професінйної мобільнності 

вчителінв іноземнних мов серед запропо ннованих варіантнів 

відповіндей (для підвище нння заробіт нної плати, для 

покраще нння умов життя, для професі нйного розвиткну, для 

особистнісного розвиткну, всі вище зазначе нні варіантни, 

ваш варіант відпові нді) респонд ненти обирали, на їхню 

думку, найважлнивіші. 

За результнатами вибору рангові позиції були розпо-

дінлені наступнним чином: для підвищенння заробітнної плати – 

48,9%, для покраще нння умов життя – 8,7%, для професінй-

ного розвиткну – 12%, для особистнісного розвиткну – 4,2%, 

всі вище зазначенні варіантни – 20%, ваш варіант відповінді – 

6,2%. Результ нати опитуванння предстанвлені на Рис.1. 

 
Рис.1. Значенння професінйної мобільнності для вчителя 

іноземнної мови. 

Рисунок розроблено автором 

Щодо виявленння значенння професі нйної мобільнності у 

діяльнонсті вчителя іноземнної мови, запропонновані варіантни 

були ранжованні так: погодилнися з думкою – 32,8%, 

заперечнили цю думку – 67,2%. Результнати опитування 

предстанвлені на Рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Значенн ня професінйної мобільнності 

для діяльно нсті вчителя іноземнної мови 

Рисунок розроблено автором 

Результати експериментального дослідження були 

розподілені наступним чином: за спонука нльним критерінєм 

ми отримални наступнні дані: середнінй рівень професі нйної 

мобільнності майбутнніх учителінв іноземнних мов склав 

26,92%, низький рівень сформовнаної професі нйної 

мобільнності у склав 53,37%; високий рівень було про 

діагноснтовано у 23,8%; за процесунальним критерінєм на 

високомну рівні виявленно 4,7% студентнів, на середнь ному – 

30,5%, на низькомну – 64,8%; за когніти нвно-комунікаційним 

критерінєм високий рівень виявленно у 6,0% студент нів, 

середнінй – 42,6%, низький – 51,4%. 

Результатом експеринменту, вважаєм но отриманні 

наступнні дані: 5,30% студент нів досягли високог но рівня 

професінйної мобільнності (за спонука нльним критері нєм 

23,8%, за процесунальним критері нєм 4,6%, за когніти нвно-

комунікаційним критері нєм 6%), 33,34% студент нів було 

виявленно середнінй рівень професі нйної мобільнності (за 

спонуканльним критері нєм 26,92%, за процесунальним 
критерінєм 30,5%, за когнітинвно-комунікаційним критерінєм 

42,6%). Низький рівень професінйної мобільнності виявленно 

у 56,52% , що станови нть більше за половинну студентнів. 

Вважаємо за необхід нне розрахунвати коефіці нєнт якості 

знань К(%) – (23,8 + 4,6 + 6 + 26,92 + 30,5 + 42,6) * 100 / 

642 = 20,93%. 

Отже, аналіз результ натів анкетувнання дає змогу 

здійснинти деякі поперед нні узагаль ннення:  

1. природний досліднницький інтерес становинли суджен-

ння  респонднентів щодо сутніснної характенристики понять 

«професійна мобільнність» та «готовність до педагог нічної 

діяльно нсті»; 

2. зміст досліджнуваного феноменну не надто зрозумінлий 

студентнам, тому у них виникални сумніви щодо доцільнно-

сті і бажання оволодінти професі нйною мобільнністю, вико-

риснтовуючи ресурси освітньного середовнища універснитету; 

3. серед чинникінв, на думку респонд нентів, найбіль нше 

покращунють  процес професінйної мобільнності адекватнний 

рівень володінння мовою, високий рівень комунік нативної 

культурни, мотивацнія досягненння, спілкувнання, компете нн-

тність, психоло нгічна готовні нсть до спілкувнання з пред-

станвниками іншої культур ни;  

4. цілком очевидною видається тенденція активізації 

пошуку  студентами шляхів удосконалення освітнього 

середовища ЗВО задля більш результативного 

формування професі нйної мобільнності у майбутнніх 

учителінв іноземнних мов. 

49% 

9% 

12% 

4% 

20% 

6% 

для підвищення заробітної плати  

для покращення умов життя  

для професійного розвитку  
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Аналізуючи отримані дані, можемо виокремити серед 

причин сформов наного низьког но рівня професі нйної 

мобільнності майбутніх учителів іноземних мов, такі як: 

відсутнність успішно нї мотивацнії або наявніснть мотивацнії 

уникненння невдачі, низький рівень інформа нтивної 

культур ни у майбутнніх учителі нв іноземнних мов, низький 

рівень комунікнативної культур ни здебільншого, на 

громадяннському рівні, відсутн ність міждисцниплінарної 

методикни фаховогно навчанння та можливонстей саморознви-

тку. Також низький рівень професі нйної мобільнності 

майбутнніх учителінв іноземнних мов, який ми можемо 

пояснитни як надмірнність навчаль нної інформа нції з 

відсутнністю можливонстей та вмінь у студентнів міждисцнип-

лінарного поєднанння, адже вся інформа нція в освітньному 

середовнищі універснитету несе репродунктивний характе нр 

засвоєнння, що стає причино ню переваннтаження студентнів 

і зменшує інтерес до педагог нічної діяльно нсті. 

Таким чином, у результнаті даного дослідження узагаль-

ннюємо такі висновкни: розроблнені на основі структури 

професійної мобільності,  викориснтані методи дослід-

жнення є адекватнними, адитивнними, інформа нтивними 

щодо вивченння готовно нсті студентнів вищих навчаль нних 

закладінв до професійної мобільн ності; отриманні дані у 

ході діагноснтування віддзер нкалюють реальнинй стан  

досліджнуваної проблем ни у практицні сучасно нго закладу 

вищої освіти, що засвідч нує необхіднність і доцільнність 

розроблнення і реаліза нції педагогнічних умов ефективнних 

для формува нння професі нйної мобільнності майбутнніх 

учителінв іноземнних мов. 

Професійна мобільність є безцінною якістю майбут-

нього вчителя іноземної мови, необхідною йому як для 

особистісного, так і для фахового зростання. Дана якість 

набуває найстрімкішого розвитку саме під час здобуття 

професійної освіти, а іноді, навіть, тільки розпочинає 

своє формування. 
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FOREIGN LANGUAGE TEACHER’S MOBILITY AS NECESSITY IN PROFESSIONAL EDUCATION 

In this article is considered the problem of the future languages teachers‟ mobility forming during their professional 

education. The results of recent researches and publications on the investigated phenomenon are analyzed and summarized. 

The purpose of this article is to characterize the role of professional mobility in the professional training of foreign language 

teachers. On the basis of generalization of information, the author identifies components of professional mobility, such as: 

personal, activity, cognitive and communication. Taking into account the structure of the investigated phenomenon, the criteria 

for diagnosing the components were identified: inductive, procedural and cognitive-communication. The results of 

experimental research on the basis of conducted questionnaires and statistical data processing are presented. Conclusion is 

made: professional mobility is a necessary quality of the future language teacher, which is formed in the process of 

professional education. 

Key words: mobility, professional mobility, horizontal mobility, vertical mobility, vocational education. 

  


