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 переміщення в соціальному і 
професійному просторі

 швидкої адаптації до умов, що 
змінюються

 гнучкої взаємодії з соціальними 
системами і суб’єктами

 Гарантоване досягнення якісного 



Гнучкої  професійної 
переорієнтації

Набуття нових знань, умінь та 
навичок

Оволодіння новими компетенціями
і компетентностями



Загострення проблеми взаємодії ринку праці та ринку 
освітніх послуг, унаслідок невідповідності структури 
підготовки фахівців і робітників попиту на робочу 
силу.

Потреба в соціальній захищеності випускника 
професійно-технічного (професійного) чи вищого 
закладу освіти, який повинен бути професійно 
мобільним і щоб за будь-яких «прискореннях» 
науково-технічного прогресу не залишитися на 
узбіччі життя



ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

ДО 
ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ



«ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ»

•Швидка орієнтація
в суміжних
областях

>

•Готовність до
професійного
вдосконалення і
зростання

>



- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність продемонструвати уміння використання

інформаційних і комунікаційних технологій; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації

з різних джерел; 

- здатність бути критичним і самокритичним;

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації;

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- здатність продемонструвати уміння виявляти, ставити

та вирішувати проблеми,

- здатність мотивувати людей та рухатися до спільної

мети.



здатність і готовність особистості швидко і успішно 

оволодівати новою технікою, технологією, 

набувати нові знання і уміння, що забезпечують 

ефективність нової професійної діяльності

Професійна мобільність фахівця включає два 

аспекти: готовність і здатність до вияву
активності при зміні змісту і функцій

професійної діяльності у зв’язку з виробничою
необхідністю



ГОТОВНІСТЬ ФАХІВЦЯ 
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

• ЧЕРЕЗ 
КОГНІТИВНИЙ 
КОМПОНЕНТ 

ГОТОВНІСТЬ  
ФАХІВЦЯ 

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ

оволодіння тими компетентностями, знаннями і
вміннями, які йому будуть потрібні для реалізації

швидкої готовності до професійної мобільності, 
тобто використання професійних знань, умінь і

навичок



ЗДАТНІСТЬ  ФАХІВЦЯ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

• ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНИЙ 
КОМПОНЕНТ 

ЗДАТНІСТЬ  ФАХІВЦЯ 

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ

адаптивність до швидкозмінних умов праці, 
адекватне  самосприйняття й прийняття інших, 

готовність брати на себе відповідальність за 
прийняття своїх професійних рішень, емоційність і 

стресостійкість, а також прагнення до лідерства



ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ  
ФАХІВЦЯ

• професійна мобільність
розкривається у змісті
підготовки майбутніх
фахівців лише дотично

ФАХІВЕЦЬ МАЄ 
БУТИ 

УНІВЕРСАЛЬНИМ

Сучасний ринок праці  пред’являє 
певні вимоги до якості  підготовки 

фахівця у  закладі освіти

проте



Особистісний

Соціальний Професійний 

Комунікативний

Компоненти професійної 
мобільності фахівця на 

засадах компетентнісного
підходу



 значно зросла інтенсивність 
міжпрофесійних переміщень 
фахівців; 

 зміна професії стає явищем 
легітимним і сприймається як 
поведінково нормальна реакція 
індивіда на нові умови на ринку 
праці; 



 соціально нормальною й цінною 
стає кар’єра, що передбачає 
мобільність, перекваліфікацію і 
перенавчання;

 сучасні переміщення здебільшого 
відбуваються між професіями 
«далекими» за змістом та 
умовами праці, за рівнем і 
профілем освіти й підготовки



Сучасні умови розвитку суспільства 
зробили зміну професії широко 
розповсюдженим явищем, яке можна 
розглядати як прагнення до самореалізації 
або самоствердження в іншому 
професійному середовищі. 
При цьому рух по кар’єрних сходах 
відбувається швидше, коли сформована  
готовність до професійної мобільності.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


