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У статті аналізуються процес формування професійної мобільності майбутнього фахівця на основі 

моделі сучасного вихователя з урахуванням його ціннісно-особистісної категорії – творчості. 
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Постановка проблеми. Входження Украї-ни в Європейський освітній простір зобов’я-зує всі рівні освіти швидко реагувати на нові виклики часу: 
− глобалізацію (відкритість простору, конку-ренція на ринках праці); 
− інновації в науково-технічній сфері (інфор-маційно-комунікативні технології); 
− швидкість і частота комунікацій людей у різних сферах, які змінюють індивідуальне середовище і освітній простір країни. Перед вищою школою стоїть одне із нелег-ких завдань: підготувати нову генерацію пе-дагогічних кадрів для роботи в нових умовах. В умовах реформування освіти у вищій школі з метою її наближення до загальноєвропейсь-ких стандартів доводиться констатувати збі-льшення розриву між її вимогами до випуск-ника ВНЗ і результатом його підготовки, що зумовлює необхідність відповідних змін у ви-щій школі. Сучасні зміни в освіті ведуть за собою ре-формування всієї педагогічної системи, відпо-відно мобілізуються інші професійні компете-нції вихователя, актуалізуються інші цінності й нове бачення себе у професії. Майбутній пе-дагог повинен уміти приймати рішення і від-повідати за них. Поза сумнівом, сьогодення зумовлює необхідність пошуку нових підхо-дів до підготовки фахівців, найголовнішими рисами яких є освіченість, комунікативна компетентність, самостійність, професійна мобільність, педагогічна майстерність, про-фесійна зрілість, здатність до творчості, само-організації, саморозвитку, освіти впродовж життя.  Означені педагогічні категорії, що віддзер-калюють одну й ту саму проблему, мають при цьому свої змістові відтінки, що суттєво допо-внює уявлення про феномен «професійна мо-більність» майбутнього педагога і утруднює його трактування. 

Мета статті – проаналізувати процес фор-мування професійної успішності майбутнього вихователя дошкільних закладів у сучасному освітньому просторі. У контексті такого трактування цілком правомірно постає питання про співвідно-шення понять «професійна зрілість», «педагогічна майстерність», «професійна мо-більність». Зазначимо, що професійна мобіль-ність тісно пов’язана з усвідомленням особис-тістю необхідності навчатися впродовж усьо-го життя, що співзвучне актуальній освітній парадигмі – педагогічній акмеології, що ви-вчає професійне становлення педагога, досяг-нення ним вершин професіоналізму у фаховій підготовці. У нашому розумінні новий тип педагога це: педагог-дослідник, педагог-новатор, який го-товий до процесу педагогічної діяльності до формування і розвитку творчої індивідуаль-ності учнів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українській педагогічній літературі до про-блеми формування особистості сучасного вчителя звертались такі вчені, як І. Бех, О. Глузман, М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремінь, Н. Ничкало, О. Савченко, І. Підласий, Н. Кузь-міна та ін. Однак проблема залишається акту-альною, оскільки у публікаціях цих та бага-тьох інших учених недостатньо визначені пи-тання моделі сучасного вчителя, модернізації підготовки сучасного вчителя в педагогічно-му університеті, напрями та фактори форму-вання особистісних характеристик учителя в сучасних умовах, розвитку його креативності та багато іншого. Одним із завдань сучасної вищої школи є підготовка компетентного, «гнучкого», кон-курентоспроможного спеціаліста. Н. Ничкало вважає головним завданням професійного 
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навчання підготовку «кваліфікованих конкуре-нтоспроможних кадрів із високим рівнем про-фесійних знань, умінь, навичок і мобільності, які відповідають вимогам науково-технічного прогресу і ринковим відносинам в економіці, виховання соціальнo активних членів суспільс-тва, формування в них наукового світосприй-няття, творчого мислення, кращих людських якостей, національної свідомості» [1]. Цікавим є дослідження І. Беха щодо станов-лення професіонала в сучасних соціальних умовах. На його думку, «умовою і засобом реа-лізації професії виступає людина-профе-сіонал, в особистості якої, з одного боку, вті-люється те спільне, що характерне для будь-якого працівника, який зайнятий даним ви-дом праці, а з іншого – індивідуальне, привне-сене ним самим у кожний конкретний акт, кожний аспект професійної діяльності» [2]. 
Виклад основного матеріалу. Сучасні змі-ни в освіті ведуть за собою реформування всі-єї педагогічної системи, відповідно мобілізу-ються інші професійні компетенції вчителя, актуалізуються інші цінності й нове бачення себе у професії. Майбутній педагог повинен приймати рішення і відповідати за них, роз-вивати в собі не тільки професійно значущі якості, що мають полі професійний, полі фун-кціональний характер, але й суб’єктивну го-товність до неперервної самоосвіти, що до-зволяє закцентувати на прогностичній функ-ції професійної мобільності. На нинішньому етапі мета вищої школи – підготувати до високопрофесійної, творчої праці кожного спеціаліста за умов повного розкриття його здібностей з можливостями реалізації особистих інтересів. При цьому професіоналізм слід розуміти не тільки як конкретну підготовку до визначеного виду діяльності, а й як спеціалізацію, спрямовану на певний вид діяльності в конкретних рин-кових умовах. Підготовка вихователя до інно-ваційної діяльності ефективна, якщо вона проходить в адекватних навчальних формах і вирішує два взаємозалежні завдання: форму-вання інноваційної готовності до сприйняття нововведення та вміння діяти по-новому, бу-ти професійно мобільним. Професійна мобільність майбутнього вихо-вателя буде проявлятися в тому випадку, ко-ли студент буде здатний самостійно знаходи-

ти шляхи вирішення конкретних дидактич-них завдань і виявляти нетрадиційне мислен-ня, вміло знаходити оригінальні рішення. На нинішньому етапі мета вищої школи – підготувати до високопрофесійної, творчої праці кожного спеціаліста за умов повного розкриття його здібностей з можливостями реалізації особистих інтересів. При цьому професіоналізм слід розуміти не тільки як конкретну підготовку до визначеного виду діяльності, а й як спеціалізацію, спрямовану на певний вид діяльності в конкретних рин-кових умовах. Підготовка вчителя до іннова-ційної діяльності ефективна, якщо вона про-ходить в адекватних навчальних формах і ви-рішує два взаємозалежні завдання: форму-вання інноваційної готовності до сприйняття нововведення та вміння діяти по-новому, бу-ти професійно мобільним. Професійна мобільність майбутнього вчи-теля буде проявлятися в тому випадку, коли студент буде здатний самостійно знаходити шляхи вирішення конкретних дидактичних завдань і виявляти нетрадиційне мислення, вміло знаходити оригінальні рішення. Реалії сьогодення засвідчують, що значна частина молоді вступає до вищого навчально-го закладу з метою особистісного зростання, усвідомлення, що вища освіта необхідна для подальшої успішної самореалізації, і не зав-жди обов’язково в сфері освіти.  Якщо проаналізувати педагогічний процес то можна побачити в ньому дві підсистеми:  
перша пов’язана з процесом підготовки педагога до творчості, (це проведення семіна-рів-дискусій, мозкових атак. Залучення студе-нтів до вирішення педагогічних завдань, уча-сті у ділових іграх, аналізу педагогічних ситу-ацій, залучення до навчально-дослідницької роботи).  а друга – це творчість в ході безпосередньої взаємодії з студентами (виконання творчих завдань у ході педагогічної практики). Виділяємо п'ять підсистем творчої педаго-гічної діяльності вчителя: дидактичну, вихов-ну, організаційно-управлінську, самовдоско-налення, громадсько-педагогічну. При цьому зауважимо, що методична підсистема опосе-редковано присутня в усіх підсистемах твор-чої педагогічної діяльності вчителя. Охарак-теризуємо кожну підсистему. 
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Дидактична підсистема характеризує: 
− ступінь володіння вчителем змістом навча-льного матеріалу, формами, методами, засо-бами ефективної організації творчої навча-льної діяльності учнів; 
− творчу педагогічну діяльність учителя з пла-нування навчально-виховного процесу, реа-лізації плану і мети, самоаналізу і коригуван-ню своєї діяльності з розвитку творчих мож-ливостей учнів, формування їх пізнавальних інтересів і мотивів творчої діяльності, озбро-єння учнів знаннями, вміннями та навичка-ми в процесі уроків і позаурочних заходів. 
Виховна підсистема характеризує: 
− творчу педагогічну діяльність вчителя із забезпечення психолого-педагогічних умов для формування кожного учня як творчої особистості через активну життєву діяль-ність вихованців; 
− діяльність вчителя щодо творчого розвитку учнів, самореалізації їх потенційних можли-востей у різних видах творчої діяльності в процесі спеціально організованих форм ви-ховної роботи. 
Організаційно-управлінська підсистема ха-рактеризує: 
− творчу педагогічну діяльність учителя з роз-витку в учнів здатності до самоуправління і комунікації; 
− -ступінь оволодіння вчителем формами, ме-тодами, засобами педагогічного управління творчою діяльністю учнів з метою розвитку їх потенційних творчих можливостей. 
Підсистема самовдосконалення характери-зує: 
− творчу професійну діяльність учителя з під-вищення своєї професійної та загальної ку-льтури, із самовиховання і саморозвитку професійно значущих якостей, педагогічної креативності; 

− діяльність вчителя по створенню власної творчої лабораторії. 
Громадсько-педагогічна підсистема харак-теризує: 
− професійний, громадський та особистісний рейтинг учителя; 
− ефективність взаємодії учителя з батьками, колегами, громадськістю, іншими соціальни-ми інститутами виховання, творчими спіл-ками тощо. 
Висновки. Означена педагогічна категорія суттєво доповнює уявлення про феномен «професійна мобільність» майбутнього педа-гога і уточнює його трактування. У системі формування професійної мобільності страте-гічною метою є підготовка конкурентноспро-можного фахівця початкової освіти, схильно-го до педагогічної творчості й готовністю до інноваційних змін. 
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В статье анализируются процесс формирования профессиональной мобильности будущего специалис-
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