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Особливості та перспективи
розвитку професійної

мобільності викладачів закладів
вищої освіти зі специфічними

умовами навчання

Сьогодні виграє не той, хто розумніший, 

а той,хто на день швидше більшості 

(Прислів’я) 

ПАВЛИШ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА

Доктор  філософії (кандидат педагогічних наук)



Мобільність 

– це вияв активності, рухливості, здатності 

й готовності особистості до швидкого 

набуття необхідних для професійної 

діяльності знань та умінь.



Професійна мобільність викладачів закладів 

вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання 
- це інтегративна якість особистості, що виявляється в готовності

до швидкої адаптації в мінливих умовах освітньої діяльності, у

прагненні до постійного самовдосконалення, самостійного

опанування спеціальними знаннями з підготовки майбутніх

фахівців в правоохоронній галузі, вмінні поєднувати теоретичну

підготовку та практичну складову професії поліцейського з метою

забезпечення гідного фахівця у сфері забезпечення громадського

порядку та боротьбі зі злочинністю, здатності до освоєння і

впровадження інновацій, адекватного оцінювання результатів

праці, визначення перспектив власної педагогічної діяльності.



LOGO
Професійна мобільність 

викладача

Професійна компетентність

Готовність до змін

Соціальна і професійна активність

Комунікативність

Ініціативність

Креативність 

Саморозвиток 

Самоосвіта



Професійно мобільний викладач ЗВО зі 

специфічними умовами навчання 

– це викладач – лідер, це успішний викладач, який впевнений у собі при

спілкуванні у освітньому середовищі; який вміє поєднувати теоретичні

знання з практичним застосуванням їх у правоохоронній діяльності; готовий

до набуття практичного досвіду у правоохоронних органах; впровадження

педагогічних інновацій; готовий швидко перелаштовуватися з одного виду

діяльності на інший в процесі професійної діяльності у відповідності з

поставленими завданнями.



Горизонтальна мобільність

це перехід до нового або зміненого, це перш за все, 

інноваційна діяльність викладача. 

Засобами горизонтальної мобільності є стажування, друга 

вища освіта, аспірантура…



Вертикальна мобільність

це підвищення соціального статусу 

(підвищення на посаді, більш повна професійна 

реалізація



Ініціативність

здатність і схильність до активних і самостійних дій, постановка 

нових задач і їх втілення, прагнення до отримання нових знань, нового 

досвіду, наполегливість, принциповість у вирішенні освітніх задач, 

здатність до новаторства.



Комунікативність

здатність і готовність встановлювати 

необхідні зв’язки й контакти з суб’єктами 

освітньої діяльності. 



Креативність

здатність викладача втілювати незвичайні ідеї, 

відхилятися від традиційних схем мислення, швидко 

розв’язувати проблемні ситуації, швидкість, гнучкість, 

оригінальність мислення.



Крокуйте в ногу з 

часом і будьте 

успішними!


