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культурними поняттями дитина повинна отримати перші уявлення про справедливість і 
несправедливість, добро і зло, моральність та аморальність. Вперше навчає цьому дитину саме 

мати. Неоціненною є роль справжньої матері в розумному статевому вихованні дітей [1, с. 47]. 

Отже, концепт материнства є значущим складником педагогічної культури суспільства. 
Його засвоєння кожною людиною пов’язане з багатьма процесами педагогічного змісту: 

виховними, освітніми, формуючими. Материнство є великим мистецтвом, і його необхідно 

навчатися, готуватися до цього найважливішого кроку свідомо і з самого дитинства. І на 
кожному віковому етапі майбутня мати має осягати елементи «знання материнства», а ставши 

матір’ю – не тільки грамотно доглядати за дитиною, але і правильно виховувати її. Адже 

мати – початок початку кожної сім’ї, і дитина прислухається насамперед до матері, у ній шукає 
свою головну підтримку, у неї отримує перші уроки життя. Від матері більшою мірою 

залежить, чи стане життя дитини щасливим або буде понівеченим, чи виросте з неї повноцінна 

людина або в її особі суспільству буде тягар. Тільки жінка, яка подарувала дитині життя та 
нормальне дитинство, що зуміла виховати повноцінну особистість, може бути впевненою у її 

майбутньому. Концепт материнства як когнітивна засада жіночого та чоловічого 
світовідношення, практичної поведінки, культурної діяльності та як складник сучасної 

педагогічної культури суспільства, зважаючи на сучасні соціокультурні та демографічні 

обставини, повинен інтенсивно досліджуватися й активізуватися в сучасних технологіях 
виховання і навчання дітей, підлітків, молоді дошлюбного і шлюбного віку. 
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«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» [19] визначає 
напрями перебудови вітчизняної системи освіти у зв’язку з необхідністю її інтеграції в 
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європейський і світовий освітній простори, переходом до постіндустріальної цивілізації, чим 
має забезпечитись сталий розвиток України в першій половині ХХІ століття. Удосконалення 

структури вітчизняної системи освіти передбачає приведення структури і змісту вищої освіти у 

відповідність до європейських стандартів, урізноманітнення моделей організації освіти, 
задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного 

процесу на основі прогнозування тенденцій інноваційного розвитку системи освіти з 

використанням результатів порівняльно-педагогічних досліджень. 
Європейська Комісія підтримує модернізацію національних систем вищої освіти за такими 

напрямами: 

1) розробка національних стратегій розвитку вищої освіти, спрямованих на збільшення 
кількості випускників ВНЗ, підвищення їх конкурентоспроможності, надання студентам 

можливості мобільного навчання у загальноєвропейському просторі вищої освіти, посилення 

«трикутника знань» (зв’язку навчання, науки та виробництва) [2]; 
2) активна підтримка Болонського процесу, метою якого є об’єднання європейського 

простору вищої освіти та європейського наукового простору – основ суспільства знань – через 
підвищення якості системи вищої освіти, сприяння мобільності студентів, викладачів та 

керівників освіти, забезпечення навчання протягом всього життя [11]; 

3) обмін досвідом модернізації вищої освіти у різних країнах; 
4) підтримка програми сприяння студентській мобільності Erasmus; 

5) співробітництво з міжнародними програмами модернізації вищої освіти, зокрема Erasmus 

Mundus – підвищення якості вищої освіти через світову академічну мобільність та співпрацю; 
6) європейські студії з перспективних напрямів розвитку освіти. 

Огляд напрямів підтримки вищої освіти та останніх звітів Європейської Комісії ([10]) 

показує, що ключем до побудови європейського освітньо-наукового простору є мобільність, 
адже головним виявом спрямованості системи освіти на особистість є створення для будь-

якого члена суспільства можливості отримання освіти будь-якого характеру та рівня в будь-

який період його життя та в будь-якому місці [6]. Розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) створив умови для виникнення та розвитку інноваційних технологій 

дистанційного, електронного, комбінованого та мобільного навчання. Остання технологія 

уособлює ключові характеристики розвитку європейського простору вищої освіти: мобільність 

усіх суб’єктів навчання, неперервність освіти, навчання протягом всього життя, особистісна 

орієнтація навчання, дослідницький підхід у навчанні, інноваційність, соціально-

конструктивістський підхід до організації навчання тощо. 
Головною метою модернізації системи вищої освіти країн Європейського Союзу є 

підвищення якості вищої освіти задля забезпечення сталого розвитку знань суспільства. 

Спільність мети модернізації системи вищої освіти в країнах Європейського Союзу та в 
Україні й глобальність цієї проблеми зумовлюють потребу у спільному пошуку способів її 

розв’язування, тому аналіз досвіду країн Європейського Союзу в реалізації освітнього ІКТ-

складника програми «Європа-2020» [16] може стати важливим джерелом ґрунтовного 
осмислення та творчого використання досвіду мобільного навчання студентів у системах вищої 

освіти країн Європейського Союзу, що зумовлюється: 

– статусом цього провідного міждержавного утворення, яке визначає стратегію розвитку 
всього європейського континенту [17, с. 1]; 

– значним охопленням якісною вищою освітою студентів Європейського Союзу, що 

підтверджує перспективність теоретичних і практичних підходів до організації мобільного 
навчання у системах вищої освіти країн Європейського Союзу; 

– універсальністю науково-педагогічних здобутків країн Європейського Союзу у галузі 

вищої освіти. 
Досвід реформування європейської системи вищої освіти показує, що розв’язання 

проблеми підвищення якості освіти вимагає комплексного використання інноваційних 

технологій та засобів навчання. Впровадження мобільного навчання в систему вищої освіти 
України має неоціненне значення для її модернізації та інтеграції у Європейський простір 

вищої освіти, оскільки наша держава географічно й історично європейська, у політичній, 

економічній, соціальній і духовній сферах зорієнтована на загальноєвропейські цінності та 
освітні стандарти. Незважаючи на те, що на поточний момент Україна не є членом 
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Європейського Союзу, вона тісно співпрацює з його керівними органами в усіх галузях, 
особливо – в галузі науки та освіти. 

Як зазначає О. І. Локшина, в умовах посилення прогностичної функції порівняльної 

педагогіки провідним напрямом досліджень є виявлення тенденцій [18, с. 5]. Історико-педагогічні, 
філософські та соціально-економічні тенденції розвитку вищої освіти у країнах Європейського 

Союзу досліджували М. Г. Балихін, В. Г. Грачова, Н. М. Дем’яненко, Т. М. Десятов, 

С. Г. Заскалєта, В. І. Іванова, Т. С. Кашлачова, А. Г. Кирда, Т. М. Козак, К. В. Корсак, 
П. В. Кряжев, М. М. Кудря, Н. М. Лавриченко, Л. О. Лазарева, О. В. Маклакова, О. В. Мартинова, 

Г. О. Мошляк, Н. В. Негребецька, Л. В. Онищенко, Г. Г. Поберезська, О. В. Поживілова, 

Л. М. Полуніна, Л. С. Постова, Н. А. Рижова, А. А. Сбруєва, О. В. Тряпіцин, Н. С. Філатова, 
В. М. Чистохвалов, Б. І. Шуневич та інші дослідники, які визначають концепцію мобільності 

(навчальної, академічної, географічної, професійної тощо) як системоутворювальну для 

європейського простору вищої освіти. Застосування концепції мобільності до процесу навчання 
викликало до життя поняття мобільного навчання (mobile learning). 

Мета статті – проаналізувати витоки мобільного навчання у країнах Європейського 
Союзу та співвідношення різних видів мобільності у соціально-педагогічних системах. 

У найширшому сенсі поняття мобільності можна визначити як здатність (готовність) до 

руху, змін. Саме слово «мобільність» походить від латинського «mobilitas» [1, с. 238–239] та 
увійшло до основних європейських мов не пізніше кінця XV ст. 

«Великий тлумачний словник сучасної української мови» визначає «мобільність» як 

іменник до «мобільний», а останній, у свою чергу, як «1. Здатний до швидкого пересування; 
рухливий. 2. Здатний швидко орієнтуватися в ситуації, знаходити потрібні форми діяльності» 

[15, с. 682]. «Рухливий» потрактовано як «1. Який перебуває у русі. // Здатний до руху. // Який 

рухається завдяки своїй будові (про пристрій, механізм і т. ін.). 2. Повний життєвої сили, енергії, 
зі швидкими, легкими рухами; жвавий. // Який легко переходить у рух (про частини тіла). // Який 

часто змінює свій вираз (про обличчя). // Діяльнісний, енергійний (про характер, склад розуму). 

3. Який розвивається, змінюється» [15, с. 1280]. Отже, мобільність людини може залежати від 
моторних навичок, спеціальних інструментів, транспортних засобів, доступності роботи та інших 

чинників: так, у мобільних технологіях мобільність стосується характеристик пристрою для 

доступу до інформації, комунікації тощо у процесі переміщення людини. 

У демографії та антропології мобільність населення вимірюється його міграцією всередині 

певної популяції. Географічна мобільність, на відміну від демографічної, не є обмеженою 

певною територією. Поняття географічної мобільності (рис. 1) виникає на початку ХХ 
століття: цікаво, що перша згадка про неї у звіті бюро працевлаштування Нью-Йорку 1909 року 

[4, с. 49] наводиться у контексті географічної мобільності праці. 

Соціальна мобільність характеризується як здатність людей у суспільстві переміщатися 
між різними соціальними рівнями та економічними групами (економічна мобільність) [13]. 

Вперше поняття соціальної мобільності (рис. 2) зустрічається у ІІ томі роботи Олександра фон 

Гумбольдта «Космос» (1847 р.) [5, с. XIII]. 
У 1913 році в звіті бюро освіти США вводиться поняття професійної мобільності 

(рис. 3) учителів шкіл [9]. В. М. Аніщенко визначає професійну мобільність як одну з форм 

соціальної мобільності, що являє собою процес зміни робітниками місця праці [12]. 

 
Рис. 1. Географічна мобільність в англомовних джерелах 
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а)  

б)  

Рис. 2. Соціальна мобільність в англомовних джерелах ХІХ (а) та ХХ ст. (б) 

 
Рис. 3. Професійна мобільність в англомовних джерелах 

 
Мобільність освіти є принциповою характеристикою єдиного освітнього простору, на 

формування якого спрямований, зокрема, й Болонський процес: достатньо згадати принципи 

Великої хартії університетів [14], зокрема четвертий принцип – принцип мобільності, що 
розуміється в найширшому сенсі – мобільність знання. Його реалізація в академічній 

мобільності (можливості для студентів та викладачів переміщатися між різними освітніми 

установами всередині і за межами своєї країни) із самого початку (рис. 4) була тісно пов’язана 
із соціальною та професійною мобільністю: так, Е. Девіс у 1940 р. розглядала її у контексті 

особистісного розвитку негритянської молоді у містах американського півдня [3, с. 57]. 

Виникнення навчальної мобільності (рис. 5) було пов’язано із розвитком засобів та методів 

навчання осіб із особливими потребами [7, с. 186]. Сьогодні навчальна мобільність 

розглядається насамперед як короткотермінова академічна мобільність. 

Як зазначає М. Шеллер [8], мобільність є сучасною міждисциплінарною парадигмою в 
соціальних і гуманітарних науках, яка досліджує переміщення людей, ідей і речей, а також 

наслідки цих рухів. Серед нових напрямів досліджень у межах цієї парадигми автор 

виокремлює, зокрема, такі: соціальні мережі, мобільні середовища, інформаційно-
комунікаційні технології, біфуркаційні процеси у складних системах. 

Співвідношення основних видів мобільності в соціально-педагогічних системах подано на 

рис. 6. 
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Рис. 4. Академічна мобільність в англомовних джерелах 

 

 
Рис. 5. Навчальна мобільність в англомовних джерелах 

 
Рис. 6. Види мобільності в соціально-педагогічних системах 

 
Проведене дослідження дозволяє обґрунтувати хронологічні межі виникнення та 

становлення мобільного навчання. Перспективи подальших розвідок вбачаємо в комплексному 

дослідженні питань: 
– форм організації, методів та засобів мобільного навчання студентів у системах вищої 

освіти країн Європейського Союзу; 

– спільного та особливого в реалізації мобільного навчання студентів у системах вищої 
освіти країн Європейського Союзу; 

– перспектив розвитку мобільного навчання студентів у системах вищої освіти країн 
Європейського Союзу; 

– використання європейського досвіду мобільного навчання студентів у системі вищої 

освіти України. 
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ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНА КАТЕГОРІЯ 

 

Томашевський В. В. Естетична культура як соціально-історична категорія. 

Стаття присвячена дослідженню естетичної культури в соціально-історичному аспекті від 

стародавніх часів до сьогодення, основних етапів її становлення та сучасне розуміння цього 
поняття у вітчизняній науковій літературі. Естетична культура розглядається як головний 

чинник формування гармонійно розвинутої особистості, зміни ціннісної орієнтації потреб 

людини на переосмислення всієї стратегії взаємовідносин людини зі світом. 

Ключові слова: естетична культура, гармонійно розвинута особистість, краса, смак, ідеали. 

 

Томашевський В. В. Эстетическая культура как социально-историческая категория. 
Статья посвящена исследованию эстетической культуры в социально-историческом 

аспекте от древних времен и до современности, основных этапов ее становления и современное 

понимание этого понятия в отечественной научной литературе. Эстетическая культура 
рассматривается как главный фактор формирования гармонически развитой личности, 

изменения ценностной ориентации потребностей человека на переосмысление всей стратегии 

взаимоотношений человека с миром. 
Ключевые слова: эстетическая культура, гармонически развитая личность, красота, вкус, 

идеалы. 




