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МОБІЛЬНІСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Розвиток інформаційного суспільства в Україні тісно пов’язаний з 

формуванням єдиного освітньо-наукового простору, визначальними 

характеристиками якого є мобільність усіх суб’єктів навчання, яка тісно 

пов’язана із неперервністю освіти, можливістю навчання протягом всього 

життя, реалізацією дослідницького підходу в навчанні та впровадженням 

інновацій. 

Поширення засобів ІКТ сприяє глобалізації, розвитку міжнародного 

ринка праці, зростанню різних видів індивідуальної мобільності, зокрема – в 

освіті. Складність об’єктів та процесів, що досліджує мобільність як 

трансдисциплінарна парадигма, вимагає застосування системного підходу до 

дослідження взаємодії людини із простором, з об’єктами та з іншими людьми, у 

тому числі за допомогою посередників (медіаторів) та гібридних спільнот. До 

таких систем відносяться й педагогічні системи, у яких мобільність може буди 

застосована для управління навчальною діяльністю. 

Проведене дослідження співвідношення видів мобільності у соціально-

педагогічних та технічних системах (реальної, віртуальної, географічної, 

соціальної, професійної, академічної, навчальної, програмної, апаратної, 

технологічної), мобільних комунікацій та інформаційного суспільства надало 

можливість розробити інтегративну модель мобільності в інформаційному 

суспільстві (рис. 1), що має три виміри: один – реальний та два – віртуальні. 

Реальний вимір мобільності, спільний для соціально-педагогічних та 



технічних систем, передбачає вивчення руху у просторі людей (географічна 

мобільність студентів, фахівців, професіоналів та керівників) та речей 

(мобільність апаратних засобів ІКТ). Перший віртуальний вимір відповідає 

соціальну мобільність людей, другий віртуальний вимір – інформаційну 

мобільність ідей. 

Відповідно до запропонованої моделі, реальний та віртуальний виміри 

мобільності у соціально-педагогічних системах є основою мобільного 

суспільства, члени якого географічно та соціально мобільні; реальний та 

віртуальний виміри мобільності у технічних системах – основою технологічної 

мобільності, а об’єднання обох віртуальних вимірів – інформаційне 

суспільство, в якому , згідно визначення Комісії Європейських спільнот, 

основою діяльності людей стають інформаційно-комунікаційні технології. 
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Рис. 1. Модель мобільності в інформаційному суспільстві 


