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ПРЕДПОСЬІЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО 
СПЕЦИАЛИСТА В СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛ ЬНОМ 
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Автор аналізує передумови формування професійно мобільного 
спеціаліста освітньої сфери та визначає основні види професійної 
мобільності вчителя.

Ключові слова: професійна мобільність, професійна підготовка 
вчителя.

Как известно, мобильпость не является неотьемлемой частью про
фесіонального образования. Одпако данное образование вьіетупает 
как средство обеспечепия профессиональной мобильпости. Одно из 
условий зтого -  получение необходимой квалификации. І Іозтому, осу- 
ществляя професіональную подготовку специалиста, при вьістраи- 
вании модели випускника нельзя обойтись без его мобильньїх характе
ристик. Многие учепьіе отмечают, что следует внести в модель специ
алиста педагогического профиля положение о его мобильпости. С.Я. Ба- 
тьішев отмечает необходимость вьідвижения в системе профподготов- 
ки специалистов педагогического профиля на первьпі план их профес
сиональной мобильности как способности самостоятельно приспосаб- 
ливаться к бьіетро меняющимся условиям осуществления п роф есіо 
нальний деятельности. Кроме зтого, необходимо в данной системе уде- 
лить особое внимание опережающей подготовке специалистов, по- 
скольку уровень их профессионализма должен опережать процесе раз
вития науки, техники и производства.

В области профессиональной подготовки конкурентоспособпоїхз учи
теля, педагога натопилось большое количество вопросов. В чем проявля- 
етея мобильпость учителя, педагога? Есгь ли необходимость в подготовке 
буцущих учителей, способньїх к профессиональной мобильпости?

Учитель, по определепию В.И. Д аля,-зто  «наставник, преподава- 
тель, профессор, обучатель», а педагог -  зто «человек, посвятивший 
себя зтому предмету» (педагогике) [ 1, с.528]. Проблеми социального 
положення и престижа данной профессии исследовались ученьїми- 
социологами. В.А. Тумалев вводиттакое понятие, как «учительская стра
та», которая представляет собой специфическую часть общества, про- 
фессионально реализующую наиболее значимьіе социальньїе и куль- 
турно-личностньїе общественньїе цели, ориентированньїе на процесе 
развития людских ресурсов и производительньїх сил. Для данной стра-
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