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МОБІЛЬНІСТЬ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
Анотація. У статті проведено комплексне дослідження проблеми мобільності у соціальнопедагогічних і технічних системах: проаналізовано еволюцію поняття мобільності у
наукових джерелах ХІХ–ХХІ століть й уведено в науковий обіг нові першоджерела з
проблеми мобільності, теоретично обґрунтовано співвідношення видів мобільності в
соціально-педагогічних і технічних системах, запропоновано інтегративну модель
мобільності в інформаційному суспільстві. Виокремлено основні тенденції розвитку
академічної мобільності (перехід від мобільності студентів до мобільності програм і
постачальників освітніх послуг) й охарактеризовано нові програми мобільності
(франчайзінг, подвійні/спільні ступені, поєднання, нострифікація тощо). Розглянуто нові
види постачальників мобільності й акцентовано увагу на віртуальних університетах, що є
нині основою віртуальної мобільності студентів і діяльність яких базуються на
використанні нових ІКТ у вищій освіті, насамперед – Інтернет і мобільних навчальних
середовищ.
Ключові слова: реальна мобільність; віртуальна мобільність; географічна мобільність;
соціальна мобільність; професійна мобільність; академічна мобільність; навчальна
мобільність; програмна мобільність; апаратна мобільність; технологічна мобільність;
мобільні комунікації; мобільне суспільство; інформаційне суспільство.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року» [93] визначає напрями перебудови вітчизняної системи освіти у
зв’язку з необхідністю її інтеграції в 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 європейському просторі вищої

© М. І. Стрюк, С. О. Семеріков, А. М. Стрюк, 2015.

37

ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2015, Том 49, №5.

освіти (ЄПВО), посилення «трикутника знань» (зв’язку навчання, науки та
виробництва) [8];
2) активна підтримка Болонського процесу, метою якого є об’єднання ЄПВО і
європейського наукового простору – основ суспільства знань – через підвищення якості
системи вищої освіти, сприяння мобільності студентів, викладачів та керівників освіти,
забезпечення навчання протягом всього життя [37];
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 і співпрацю;
6) європейські студії з перспективних напрямів розвитку освіти.
Огляд напрямів підтримки вищої освіти й останніх звітів Європейської Комісії
[36] показує, що ключем до побудови європейського освітньо-наукового простору є
мобільність, адже головним проявом спрямованості системи освіти на особистість є
створення для будь-якого члена суспільства можливості отримання освіти будь-якого
характеру і рівня в будь-який період його життя і в будь-якому місці [30]. Розвиток
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) створив умови для виникнення і
розвитку інноваційних технологій дистанційного, електронного, комбінованого та
мобільного навчання. Остання технологія уособлює ключові характеристики розвитку
ЄПВО: мобільність усіх суб’єктів навчання, неперервність освіти, навчання протягом
усього життя, особистісна орієнтація навчання, дослідницький підхід у навчанні,
інноваційність, соціально-конструктивістський підхід до організації навчання та ін.
Досвід реформування європейської системи вищої освіти показує, що розв’язання
проблеми підвищення якості освіти вимагає комплексного використання інноваційних
технологій і засобів навчання. Упровадження мобільного навчання в систему вищої
освіти України має неоціненне значення для її модернізації й інтеграції у ЄПВО,
оскільки наша держава географічно й історично європейська, у політичній,
економічній, соціальній і духовній сферах зорієнтована на загальноєвропейські
цінності й освітні стандарти. Зважаючи на те, що станом на 2015 рік Україна не є
членом Європейського Союзу, вона тісно співпрацює з його керівними органами в усіх
галузях, і найдовше – у галузі науки й освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як зазначає О. І. Локшина, в умовах
посилення прогностичної функції порівняльної педагогіки провідним напрямом
досліджень є виявлення тенденцій [77, с. 5]. Історико-педагогічні, філософські та
соціально-економічні тенденції розвитку вищої освіти у країнах Європейського Союзу
досліджували М. Г. Балихін [49], В. Г. Грачова [53], Н. М. Дем’яненко [56],
Т. М. Десятов [57], С. Г. Заскалєта [60], В. І. Іванова [61], Т. С. Кашлачова [63],
А. Г. Кирда [64], Т. М. Козак [65], К. В. Корсак [68], П. В. Кряжев [69], М. М. Кудря
[72], Н. М. Лавриченко [75], Л. О. Лазарєва [76], О. В. Маклакова [80], О. В. Мартинова
[81], Г. О. Мошляк [84], Н. В. Негребецька [85], Л. В. Онищенко [87], Г. Г. Поберезська
[89], О. В. Поживілова [90], Л. М. Полуніна [91], Л. С. Постова [92], Н. А. Рижова [95],
А. А. Сбруєва [96], О. В. Тряпіцин [104], Н. С. Філатова [106], В. М. Чистохвалов [108],
Б. І. Шуневич [109]. Дослідники визначають концепцію мобільності (навчальної,
академічної, географічної, професійної тощо) як системотвірну для ЄПВО.
Застосування концепції мобільності до процесу навчання викликало до життя поняття
мобільного навчання (mobile learning).
Дидактичні аспекти мобільного навчання досліджували Я. Бартелсен (Jan
Bartelsen) [5], Б. Бахмайр (Ben Bachmair) [13], Т. О. Калуга [62], В. О. Куклєв [73],
С. В. Кувшинов [70], А. Кукульска-Хьюм (Agnes Kukulska-Hulme) [38], Є. Лубіна (Eva
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Lubina) [78], К. Майєр (Katja Mayer) [13], М. Ріш (Maren Risch) [13], С. О. Семеріков
[97], І. О. Теплицький [97], Дж. Тракслер (John Traxler) [40; 41], К. Фрідріх (Katja
Friedrich) [13], М. Шарплз (Mike Sharples) [38], С. В. Шокалюк [97]. Технологічні
аспекти мобільного навчання висвітлювались у роботах Д. Кігана (Desmond Keegan)
[23], М. М. Козяра [66], А. Д. Кузика [66], М. Кужби (Maciej Kuszpa) [28], В. О. Куклєва
[73], М. Кьолера (Michael Köhler) [27], М. М. Мотіна [83], В. В. Осадчого [88],
Н. В. Рашевської [94], С. О. Семерікова [97], І. О. Теплицького [97], В. Д. Ціделка [74],
Е. Шерма (Ewald Scherm) [28], С. В. Шокалюк [97]. Моделі мобільного навчання були
предметом розгляду З. В. Дудар [58], В. О. Куклєва [73], В. В. Любченка [79],
О. П. Поліщука [102], І.О. Теплицького [102], О. С. Шинкарюка [79]. Методика
використання засобів мобільного навчання розроблялась В. А. Гаманюк [52],
М. О. Григор’євою [54], О. В. Жуковим [59], С. Заре (Saeed Zare) [46],
Є. Г. Михалкіною [82], С. О. Семеріковим [97], К. І. Словак [99], І. О. Теплицьким [97],
Ю. В. Триусом [103], С. В. Шокалюк [97].
Зважаючи на комплексні дослідження поточного стану і перспектив розвитку
мобільного навчання у країнах Європейського Союзу [39] і світу [2], виконані в рамках
освітньої і культурної програми Socrates, систематичного дослідження вимагають
питання:
– форм організації, методів та засобів мобільного навчання студентів у системах
вищої освіти країн Європейського Союзу;
– спільного й 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.
Компаративний аналіз тенденцій розвитку систем вищої освіти країн
Європейського Союзу й України виявив такі суперечності:
– між необхідністю забезпечення всеохоплюючої мобільності навчання студентів
у системі вищої освіти і реалізацією лише окремих її складових;
– між потенціалом мобільного навчання студентів у системі вищої освіти і
недостатнім його психолого-педагогічним супроводом;
– між станом наукових компаративістських досліджень досвіду мобільного
навчання студентів, накопиченого за кордоном у цілому і в країнах Європейського
Союзу зокрема, і потребами його наукового осмислення й ефективного використання в
Україні.
Відкритим залишається питання співвідношення видів мобільності у соціальнопедагогічних і технічних системах (реальної, віртуальної, географічної, соціальної,
професійної, академічної, навчальної, програмної, апаратної, технологічної), мобільних
комунікацій та інформаційного суспільства, що зумовило визначення мети статті:
теоретичне обґрунтування 1) співвідношення видів мобільності у соціальнопедагогічних і технічних системах; 2) інтегративної моделі мобільності в
інформаційному суспільстві.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У найширшому сенсі поняття мобільності можна визначити як здатність
(готовність) до руху, змін. Саме слово «мобільність» походить від латинського
«mobilitas» [1, с. 238–239] й увійшло до основних європейських мов не пізніше кінця
XV ст.
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«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» [51, с. 682]. «Рухливий» потрактовано як «1. Який перебуває у русі.
// Здатний до руху. // Який рухається завдяки своїй будові (про пристрій, механізм
тощо). 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» [51, с. 1280].
Спорідненість «мобільності» і «рухливості» відображається й у генезисі
латинського «mobilitas»: староанглійське «mobyll» й англо-французьке «moble»
еволюціонувало також й у «movēre» (сучасною англійською «to move» – «рухатися»).
Мовами країн Європейського Союзу «мобільний» перекладається як «mobile»
(англійська, італійська, словенська, фінська, французька), «mobil» (данська, німецька,
румунська), «mobilní» (чеська, шведська), «mobilný» (словацька), «mobiilne»
(естонська), «mobilan» (хорватська), «mobiel» (нідерландська), «mobbli» (мальтійська),
«mobils» (латиська), «mobilus» (литовська), «móvel» (португальська), «móvil»
(іспанська), «mozgó» (угорська), «hareketli» (турецька), «soghluaiste» (ірландська),
«κινητός» (грецька), «подвижен» (болгарська), «ruchomy» (польська).
Мобільність є сучасною міждисциплінарною парадигмою в соціальних і
гуманітарних науках, яка досліджує переміщення людей, ідей і речей, а також наслідки
цих рухів. Як зазначає М. Шеллер (Mimi Sheller) [34], у соціально-гуманітарних науках
за останні десять років сформувався новий підхід до вивчення мобільності: комплексне
дослідження спільного руху людей, об’єктів та інформації. У межах цього підходу
досліджуються співвідношення мобільності і сталості, умови «завершення руху»
(переходу до сталого стану) у вимірі «соціум – простір», зв’язок мікровпливів і
макроструктурних перетворень у соціальних і технічних системах.
Хоча історично поняття мобільності є достатньо давнім, а основний зміст його –
усталеним, зміни у світі на початку ХХІ століття стають все швидшими, а сам світ
змінюється більше, динамічніше та більш складними шляхами, ніж раніше, у той же
час стикаючись з новими проблемами примусової мобільності і нерівномірної
мобільності, екологічними обмеженнями і змінами клімату, що ведуть до
непередбачуваних ризиків. Намагання їх зменшити привели до появи загальної
концепції стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних
потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їхню потребу в
безпечному і здоровому довкіллі – сталого розвитку [86]. Її упровадження веде до
зменшення небажаної мобільності (наприклад, руху сміття [105, с. 201]).
Засновник мобільної соціології Дж. Уррі (John Urry) ставить перед нею завдання
аналізу реальної і віртуальної мобільності людей, спрямованої на задоволення їхніх
потреб і зменшення ризиків. Мобільна соціологія аналізує, як глобальні мережі й
потоки змінюють соціальні структури [105, с. 201]. М. Шеллер наголошує, що багато
частин світу стоїть на порозі великих перетворень в існуючих соціально-технічних
системах завдяки мобільності і комунікації [34]. В інформаційному суспільстві
комп’ютерні мережі та інші засоби інформаційно-комунікаційних технологій сприяють
глобалізації, розвитку міжнародного ринку праці, зростанню різних видів
індивідуальної мобільності особистості.
Дж. Уррі визначає п’ять основних напрямів реалізації мобільності («русел», або
«каналів» у авторській термінології): перший – транспорт як забезпечення мобільності
людей, другий – поштова система іа вантажоперевезення як засіб забезпечення
мобільності речей, третій – кабельні системи (телефонні, телевізійні та комп’ютерні),
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четвертий – наземні безпровідні системи передавання звуку, зображення та інформації,
і п’ятий – супутникові і позаземні системи. Сама концепція «каналу» вперше з’явилась
у роботі Дж. Д’юї (John Dewey) «Демократія і освіта» (1916 р.): «Ми побачимо
мобільне суспільство, насичене каналами поширення змін, що відбуваються будь-де,
лише тоді, коли його члени будуть освічені, ініціативні та адаптивні» [55, с. 88] – саме
у цьому Дж. Д’юї вбачав демократичний ідеал. За часів Дж. Д’юї такими каналами
комунікації були міграційні потоки (перший канал Дж. Уррі), трансатлантичні пошта
(другий канал), телеграфний (третій канал) і радіозв’язок (четвертий канал). «Не тільки
соціальне життя ідентичне комунікації, але й усі комунікації (і, отже, усе справжнє
соціальне життя) є освітніми. Для того щоб стати суб’єктом комунікації, необхідно
розширити і змінити свій досвід» [55]. Під комунікацією Дж. Д’юї розумів не лише
передавання та отримання повідомлень (інформаційний аспект), а й обмін досвідом
(освітній аспект). Згідно з Дж. Д’юї, комунікація є головним освітнім процесом.
Концепція освіти як ліберального обміну досвідом породила філософські і
методологічні питання, які набувають нового наповнення в епоху мобільності [98,
с. 98–99]: мобільна зв’язність у суспільстві і просторі посилюється із застосуванням
мобільних пристроїв і «розумних» навчальних середовищ.
Мобільність людини може залежати від моторних навичок, спеціальних
інструментів, транспортних засобів, доступності роботи та інших факторів. Так, у
мобільних технологіях мобільність стосується характеристик пристрою для доступу до
інформації, комунікації тощо у процесі переміщення людини.
Мобільна соціологія перекривається з деякими аспектами глобалізаційних
досліджень, досліджень у галузі зв’язку і туризму, демографії та антропології,
міграційних і прикордонних досліджень, культурної і транспортної географії.
У демографії і 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-Йорка 1909 року [11, с. 49] наводиться у контексті
географічної мобільності праці.

Рис. 1. Географічна мобільність у англомовних джерелах [16]
У соціологічній літературі мобільність, зазвичай, ототожнюється з ідеєю
соціальної мобільності, що стосується здатності людей у суспільстві переміщатися між
різними соціальними рівнями й економічними групами (економічна мобільність) [48].
Соціальна мобільність може бути пов’язана також із просторовим рухом (географічною
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мобільністю), культурним обміном (антропологічний аспект мобільності ідей) та
інформаційним посередництвом (медіацією). Останні дві складові є основою
мережного підходу до навчання.
Уперше поняття соціальної мобільності (рис. 2) вводиться у ІІ томі роботи
Олександра фон Гумбольдта (Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt)
«Космос» (1847 р.) як одна з трьох характеристик «римського національного духу»:
«соціальна мобільність, публічність та підтримка індивідуальності – головні опори
вільних інститутів, що сприяють інтелектуальному розвитку» [22, с. 16]. М. Шеллер
[34] услід за П. Ванніні (Phillip Vannini) стверджує, що соціальна, технологічна та
інформаційна мобільність були найважливішими умовами існування давніх містдержав, морських імперій нового часу й індустріальних міст ХІХ століття так само, як і
сучасних мегаполісів.

а)

б)
Рис. 2. Соціальна мобільність в англомовних джерелах ХІХ (а) і ХХ ст. (б) [16]
На відміну від традицій соціологічного дослідження соціальної мобільності,
мобільність як новий трансдисциплінарний напрям досліджень охоплює питання
просторової мобільності людей і речей, циркуляцію повідомлень, зображень, капіталу
тощо, а також вивчає фізичні засоби для руху, такі як інфраструктура, транспортні
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засоби та програмне забезпечення, використання яких надає можливість
переміщуватися і здійснювати комунікацію, об’єднуючи чисто «соціальні» проблеми
соціології (нерівність, влада, ієрархія) з «просторовими» проблемами географії
(територія, кордони, масштаб) і «культурними» проблемами антропології і медіастудій
(дискурси, уявлення, схеми). Утім, сам рух може бути не тільки реальним (географічна
мобільність чи фізичне переміщення об’єктів), а й уявним (уявлювані подорожі,
віртуальні екскурсії тощо), надаючи можливість людям жити більш «мобільним
життям» навіть за фізичних (матеріальних, соціальних та ін.) обмежень. Ураховуючи
провідну роль комунікації у навчанні, така мобільність стає основою для організації
віртуального (електронного) навчання: так, система віртуальної реальності Second Life
успішно застосовується для навчання студентів [21].
Людина може мати високий ступінь віртуальної мобільності засобами мобільних
комунікацій без необхідності фізичного переміщення (віддалена робота з високим
рівнем професійної, соціальної та економічної мобільності), проте може й мати високий
ступінь географічної мобільності без можливості зміни особистого вибору і
компетентності (роз’їзна робота з низьким рівнем професійної, соціальної та
економічної мобільності).
В. М. Аніщенко визначає професійну мобільність як одну з форм соціальної
мобільності, що є процесом зміни робітниками місця праці [47]. У 1913 році у звіті
бюро освіти США вводиться поняття професійної мобільності (рис. 3) учителів шкіл:
«у професії [учителя] дуже бажана як розумна мобільність, так й розумна стабільність»
[35]. С. А. Кугель, характеризуючи професійну мобільність науковців, виокремлює три
основні її фактори: внутрішньонауковий (логіка наукового дослідження),
психологічний (зміна наукових інтересів), праксіологічний (практична корисність
дослідження) [71, с. 96]. Утім, найменш ефективною є мобільність, пов’язана з
докорінною зміною сфери діяльності (перехід з науки до бізнесу тощо). Професійну
мобільність кваліфікованого робітника Л. Л. Сушенцева трактує як необхідну для
успішної життєдіяльності в сучасному суспільстві якість особистості, що виявляється у
праці і забезпечує самовизначення, самореалізацію в житті і професії через
сформованість ключових компетенцій і ключових кваліфікацій і прагненні особистості
змінити не тільки себе, а й професійне поле і життєве середовище [101, с. 158].

Рис. 3. Професійна мобільність в англомовних джерелах [16]
Ч. Шах (Chandra Shah) та Дж. Берк (Gerald Burke), розглядаючи заохочення
мобільності кваліфікованих робітників, стверджують, що для того, щоб за її допомогою
розв’язати проблему дисбалансу розподілу кваліфікованих робітників усередині країни,
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необхідним є уніфікація визнання їх кваліфікації в усіх регіонах. Внутрішня міграція
має більше шансів на успіх, якщо вона підкріплена комплексним інформуванням не
лише про ринок праці, а й про інші послуги, такі як освіта, охорона здоров’я і житло.
Великі відмінності у вартості житла в різних регіонах можуть зменшувати мобільність
робочої сили [33, с. 326].
Як зауважує Ш. А. Лахмен (Shane A. Lachtman), «освіта є ключем для соціальної
мобільності та показником ступеня меритократичності суспільства» [29, с. 542].
Мобільність освіти є принциповою характеристикою єдиного освітнього простору, на
формування якого спрямований, зокрема, й Болонський процес: достатньо згадати
принципи Великої хартії університетів [50], у тому числі четвертий принцип – принцип
мобільності, що розуміється в найширшому сенсі – мобільність знання. Його реалізація
в академічній мобільності (можливості для студентів і викладачів переміщатися між
різними освітніми установами всередині і за межами своєї країни) із самого початку
(рис. 4) була тісно пов’язана із соціальною і професійною мобільністю: так, Е. Девіс
(Allison Davis) і Дж. Доллард (John Dollard) у 1940 р. розглядали її у контексті
особистісного розвитку негритянської молоді у містах американського півдня [10,
с. 57].

Рис. 4. Академічна мобільність в англомовних джерелах [16]
Е. Ко (Edmond Ko) уводить поняття студентської мобільності як здатності
студентів навчатися або працювати після завершення навчання у ВНЗ, перетинаючи
національні кордони [26, с. 209]. Дослідник підкреслює, що важливим наслідком
глобалізації є підвищення мобільності студентів, вступників та випускників
університетів: особа, що має високий рівень мобільності, можете вчитися (бути
академічно мобільною), працювати (бути географічно і професійно мобільною),
співпрацювати й бути конкурентноздатною в будь-якій країні. Важливим наслідком
цього є зростання необхідності уведення міжнародних норм і стандартів, за допомогою
яких академічні кваліфікації з різних країн можуть бути порівняні й визнані. Попри це,
ураховуючи тенденцію до навчання протягом усього життя, необхідним є також
міжнародне унормування дистанційного навчання, підготовки, перепідготовки,
підвищення кваліфікації тощо.
Сприятливим для академічної мобільності є створення і поширення філій вищих
навчальних закладів за межами країни, що веде до мобільності постачальників освітніх
послуг, освітніх проектів, навчальних програм і матеріалів тощо за допомогою таких
нових форм, як комерційна концесія (франчайзинг), спільні ступені й партнерська
співпраця
(державна/приватна,
некомерційна/комерційна,
місцева/іноземна,

44

ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2015, Том 49, №5.

установ/корпорацій). Нові типи партнерств формуються у відповідь на зростаючий
попит на доступ до вищої освіти, а в багатьох випадках – здобуття іноземної
академічної кваліфікації.
У розвитку академічної мобільності Дж. Найт (Jane Knight) виокремлює дві
важливі тенденції. Перша тенденція – зміщення від мобільності студентів до програм і
постачальників мобільності. Важливо відзначити, що кількість студентів, що прагнуть
отримати освіту в зарубіжних країнах, як і раніше, зростає, але нині більше уваги
приділяється доставлянню іноземних академічних курсів і програм студентам в їх
рідній країні. Друга тенденція – зміщення орієнтації від співробітництва в цілях
розвитку до конкурентоспроможної торгівлі [25, с. 510].
До нових програм мобільності Дж. Найт відносить [24, с. 383]:
– франчайзинг (franchise) – угода, за якою постачальник у країні-джерелі дозволяє
постачальникові з іншої країни доставити в неї свій курс/програми/послуги;
– подвоєння (twinning) – тип транснаціональної освіти, у якому студент частину
часу навчається в місцевому ВНЗ, а частину – у зарубіжних установах, пов’язаних із
місцевим ВНЗ;
– подвійні/спільні ступені (double/joint degree) – тип освіти, за якого
постачальники в різних країнах співпрацюють, дозволяючи студентам набирати
кредити у кожного постачальника з метою отримання кваліфікації від кожного з них;
– поєднання (articulation) – тип освіти, що базується на домовленості між
постачальниками, розташованими у різних країнах, що надають можливість студентам
набрати кредити за узгодженими курсами/програмами, спільно пропонованими всіма
постачальниками;
– нострифікація (validation) – домовленість між постачальниками у різних
країнах, що дозволяють постачальнику у приймаючій країні присудити кваліфікацію
постачальника у країні-джерелі;
– віртуальна/дистанційна (virtual/distance) – угода, за якою постачальники
поставляють курси/програми для студентів у різних країнах у дистанційному й онлайнрежимі.
Постачальники мобільності можуть бути описані через фізичне або віртуальне
переміщення навчального закладу (установи, організації, підприємства) через державні
кордони з метою надання освітніх послуг студентам інших країн. На відміну від
програм мобільності, постачальники мобільності не вимагають фізичного переміщення
студентів. Кредити і кваліфікації присвоюються іноземним постачальником (іноземні,
місцеві, власні) або афілійованим місцевим партнером. Основними видами
постачальників мобільності є [24, с. 385]:
– філія – закордонний постачальник створює в іншій країні свою філію, надаючи
студентам іншої країни свої курси і програми та присуджуючи власну кваліфікацію;
– автономна установа – іноземний постачальник (університет, компанія, або
альянс/мережа) створює в іншій країні автономний ВНЗ, який не має батьківського у
країні постачальника, що пропонує курси/програми і присуджує кваліфікацію;
– придбання/злиття – іноземний постачальник купує частину або 100% місцевого
ВНЗ;
– навчальний центр/навчальний сайт – іноземний постачальник організує
навчальний центр у іншій країні (що співпрацює з місцевими постачальниками або є
незалежним від них) для підтримки студентів з опанування їх курсів/програм;
– аффіліація/мережі – різні види державних і приватних, традиційних і нових,
місцевих та іноземних постачальників, що співпрацюють у рамках інноваційних типів
партнерств щодо створення мереж/установ із доставляння курсів і програм місцевим і
зарубіжним студентам у традиційний або дистанційний спосіб;
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– віртуальний університет – постачальник, який надає освітні послуги студентам
у різних країнах за допомогою дистанційної освіти з використанням переважно
Інтернет-технологій, як правило, без підтримки очного навчання.
М. ван дер Венде (Marijk van der Wende) наголошує, що віртуальні програми
мобільності й віртуальні університети нині є основою віртуальної мобільності
студентів, що базується на використанні нових ІКТ у вищій освіті, насамперед –
Інтернет і мобільних навчальних середовищ [45]. Електронне навчання (e-learning)
сприяє глобальному доступу до вищої освіти, сприяючи педагогічним інноваціям і
зниженню вартості навчання. Нині віртуальні університети і комбіноване навчання
складають серйозну конкуренцію традиційним університетам й очному навчанню [100].
С. Авведуто (Sveva Avveduto) [4, с. 286], характеризуючи мобільність аспірантів
та науковців, вказує, що мобільність висококваліфікованих фахівців може
розглядатися з різних точок зору: як політичне питання витоку/притоку людських
ресурсів («витік мізків»), як проблема справедливості розподілу людських ресурсів між
регіонами, що знаходяться на різних рівнях розвитку, як проблема політики міграції та
ін.
Людські ресурси є важливим елементом суспільно-економічного розвитку, і всі
інвестиції в їх освіту і доцільне використання вважаються необхідними для загального
благополуччя суспільства й економіки.
У цьому контексті інтернаціоналізація освіти і науки є основними компонентами,
що сприяють розвитку «найкращої робочої сили» – робочої сили, що займається
дослідженнями у галузі науки і технологій, що складається насамперед з аспірантів і
науковців, для яких мобільність є ефективним засобом поширення і взаємопроникнення
знань і технологій.
Межа між мобільністю і міграцією для висококваліфікованих фахівців часто стає
менш очевидною. С. Авведуто вважає, що у глобалізованому суспільстві недоречно
ототожнювати мобільність аспірантів і учених з їх прагненням вирватися з країни
походження: швидше за все слід розуміти її як вільне пересування людей та ідей, а не
як «перетікання» інтелекту.
Необхідність конкурувати, співпрацювати і працювати з іншими вченими є
органічною властивістю науково-дослідної діяльності. Четвертим принципом Великої
Хартії Університетів [50], підписанням якої у 1988 р. розпочався Болонський процес, є
наступний: «Університет є хоронителем традицій європейського гуманізму. У
здійсненні свого покликання він постійно прагне до досягнення універсального знання,
перетинає географічні і політичні кордони і затверджує нагальну потребу взаємного
пізнання і взаємодії різних культур». Для досягнення цієї цілі вимагаються ефективні
засоби, що відповідають теперішнім умовам: «Університети, особливо європейські,
розглядають взаємний обмін інформацією і документацією, а також збільшення
кількості спільних проектів для розвитку освіти, як основний елемент постійного
прогресу знань. Тому, як і в ранні періоди своєї історії, вони стимулюють мобільність
викладачів і студентів, а також розглядають загальну політику в питанні рівного
статусу, звань, іспитів (без упередженого ставлення до національних дипломів) і
присудження стипендій як необхідний інструмент для здійснення своєї місії».
Європейські університети відіграють вирішальну роль у просуванні академічної
мобільності. Кожен університет має власні стратегії і програми вищої і післявузівської
освіти, надаючи висококваліфікованим членам академічної спільноти різні види
мобільності: від короткострокової відпустки до цілорічного тимчасового
працевлаштування. Питання в тому, щоб визначити оптимальну частку мобільності в
кар’єрі, у навчальному закладі або у країні. Якщо ця частка перевищена або не
досягнула оптимальна її величина, можуть виникнути проблеми. Надлишок
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мобільності може викликати менше проблем, ніж його відсутність.
За даними Ж.-К. Дюмона (Jean-Christophe Dumont) і Ж. Леметра (Georges
Lemaître) [12, с. 13], найпривабливішими для іммігрантів з інших країн є Австрія,
Франція, Німеччина, Іспанія, Чехія, Швеція, Великобританія, Бельгія, Греція,
Португалія, Люксембург та Нідерланди. Найбільша кількість емігрантів виїжджає з
Польщі, Ірландії, Фінляндії та Угорщини. У таких країнах, як Великобританія,
Німеччина та Франція, спостерігається значна еміграція на тлі ще більшої імміграції,
що свідчить про надвисоку мобільність фахівців з вищою освітою.
Зазвичай, немає стандартного інструменту, який може допомогти у визначенні
обсягу оптимального рівня мобільності. Утім, аналіз позитивних і негативних наслідків
мобільності може допомогти у виборі правильного балансу. На індивідуальному,
інституційному
або
національному рівні
переваги
наявності
мобільної
висококваліфікованої робочої сили і співробітництва, вивчення і досвід роботи в
іншому середовищі із зарубіжними партнерами, досить очевидні і позитивні
можливості цього досвіду говорять самі за себе. Ризики пов’язані в основному з
відсутністю можливості повною мірою розвивати позитивні сторони цього досвіду або
зміни характеру мобільності – від тимчасового досвіду до постійного стану
мобільності.
Проведене у 2003 році опитування науковців країн Європейського Союзу [4,
с. 290] показало, що найбільшими факторами мобільності виступають кар’єрне
зростання (88% опитаних), репутація роботодавця (74%), доступ до передових
технологій (73%), фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
(70%), професійна мережа (68%), можливості трудової/підприємницької діяльності
(56%), зарплата (54%), пригоди (49%), освіта (46%).
Мобільність учених і аспірантів як явище сягає своїми коренями середніх віків.
Найперші ознаки мобільності в середньовіччі можна знайти в університетських
студентів, відомі як clerici vagantes (мандрівні студенти, колишні студенти та навіть
професори), і вони користувалися можливостями для переміщення всередині і за
межами країни, щоб відвідати кращі університети, кожен з яких мав свою
спеціалізацію, де студентська еліта могла знайти кращі знання і кращих учителів: у
Болонському університеті – першу юридичну школу середньовічної Європи, у
Паризькому університеті – факультети вільних мистецтв, канонічного права, медицини
та теології. Багато чого, якщо не все, з тих пір змінилося, але суть мобільності полягає в
переміщенні з метою знайти найкращі варіанти праці і навчання, познайомитися з
новими способами мислення, зіставити з іншими культурами й ідеями, а також
зрозуміти, що відбувається за межами власного інтелектуального середовища.
У Новий час мобільність висококваліфікованих кадрів проявляється в різних
формах і з різною інтенсивністю, починаючи із середини ХІХ століття і поширюється
на початку ХХ століття, коли наука і наукова кар’єра набувають належного рівня.
Зростає кількість елітних мігрантів, у тому числі фахівців і вчених, які залишили свої
країни для того, щоб почати новий бізнес або вести культурну і наукову діяльність,
важливу для низки країн і сфер промисловості – у фірмах, науково-дослідних
лабораторіях і університетах. Міграція зростала під впливом багатьох чинників, у тому
числі до і під час Другої світової війни через політичні або расові переслідування. За
таких умов, наприклад, багато вчених змушені були мігрувати до США з Європи. У
цьому випадку доцільно використовувати термін «витік мізків», а не мобільність.
Зауважимо, що й на теперішній час серед країн-членів Організації економічного
співробітництва та розвитку (OECD) найбільш привабливими для учених є США і
Канада.
Проведений OECD у червні 2013 р. аналіз чинників, що сприяють мобільності
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вчених і аспірантів (рис. 5), надав можливість визначити основні три чинники
мобільності: академічні фактори (міграція – 43.9%, повернення – 27.5%), інші фактори,
пов’язані з роботою і працевлаштуванням (міграція – 30.9%, повернення –23.6%), та
сімейні або особисті причини (міграція –15%, повернення – 20.6%) [3, с. 40]. У країнах
Європейського Союзу найбільший вплив академічних факторів на виїзд учених і
аспірантів з Португалії (64.1%), Іспанії (54.1%) та Мальти (46,6%), а найчастіше
повертаються учені й аспіранти у Болгарію (58,7%), Португалію (39,1%) та Угорщину
(39,0%).
Академічні фактори
50
40
Не вказані причини

30

Інші фактори, пов'язані з роботою
та працевлаштуванням

20
10
0
Сімейні або особисті причини

Завершення аспірантури

Завершення зарубіжного
контракту

Політичні та інші причини

Виїзд

Повернення

Рис. 5. Чинники міграції аспірантів і науковців (за даними OECD)
Отже, «витік мізків» можна охарактеризувати як перевищення виїзду над
поверненням. У його сучасному розумінні термін «витік мізків» з’явився наприкінці
1950-х рр. і був використаний в офіційному документі Королівського товариства в
1963 р. для пояснення відтоку британських учених з країни [15]. Це поняття
відноситься до надлишку маси талановитих людей, які змушені покинути свою країну,
щоб знайти кращі умови наукової праці. Як зазначають Л. Оріоль (Laudeline Auriol),
М. Місу (Max Misu) і Р. А. Фріман (Rebecca A. Freeman) [3, с. 29], рівень задоволеності
зарплатою і пільгами у більшості країн є найнижчим. Середній рівень задоволеності
стосується місця роботи, ступеня незалежності, інтелектуальної привабливості, рівня
відповідальності, суспільної корисності та безпеки праці.
Мобільність аспірантів і вчених є, в основному, їх особистим вибором
(можливість отримати досвід роботи за кордоном часто розглядається і сприймається
як студентами, так і викладачами, як цінність сама собою), але може заохочуватися
державними і міждержавними програмами й угодами, спрямованими на сприяння
обміну дослідниками, адже у даний час підвищена мобільність вважається одним із
показників здорової й інноваційної системи вищої освіти і науки. «Зелена книга»
Єврокомісії «Європейський дослідницький простір» стверджує, що й уряди, й установи
мають сприяти національній і міжнародній мобільності аспірантів і вчених як
найважливішого елемента Європейського дослідницького простору (ERA – European
Research Area) – об’єднання наукового співтовариства, бізнесу та громадян, що має такі
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характеристики:
– адекватний потік компетентних дослідників з високим рівнем мобільності між
установами, галузями науки і виробництва, країнами;
– дослідницька інфраструктура світового рівня, інтегрована, мережева та
доступна для дослідницьких груп з різних країн Європи і світу, зокрема завдяки новому
поколінню електронних комунікаційних інфраструктур;
– кращі науково-дослідні установи, що займаються ефективним державноприватним співробітництвом і партнерством, формуючи ядро дослідницьких й
інноваційних «кластерів», включаючи «віртуальні дослідницькі спільноти», що, в
основному, спеціалізується на міждисциплінарних дослідженнях і залучають критичну
масу людських і фінансових ресурсів;
– ефективний обмін результатами досліджень, зокрема між дослідниками і
промисловістю, а також із громадськістю в цілому;
– добре скоординовані дослідницькі програми і пріоритети, включаючи значний
обсяг спільних програм з міждержавним фінансуванням на європейському рівні з
урахуванням загальних пріоритетів;
– широка відкритість Європейського дослідницького простору світу з особливим
акцентом на сусідні країни і спрямованість на розв’язанні глобальних проблем з
партнерами в Європі [19, с. 2–3].
Виконуючи програми досліджень, аспіранти можуть потребувати відвідування
закордонних університетів і лабораторій для збору даних або виконання експериментів,
не доступних у своїй країні. Але основні їхні досягнення пов’язані з особистим,
культурним і науковим зростанням, яке вони можуть отримати під впливом різних
наукових і навчальних середовищ.
Основним позитивним фактором мобільності учених є можливість знаходження у
висококваліфікованому робочому оточенні, у якому вони отримують якісні результати,
і вільний доступ до ресурсів і наукового обладнання. Негативними факторами
мобільності, зазвичай, є перешкоди, пов’язані з бюрократичними перепонами і
труднощами в отриманні дозволу на роботу і візи на перебування. У зв’язку з цим у
рамках ЄС були розроблені спеціальні норми для того, щоб полегшити в’їзд іноземних
дослідників, які хочуть проводити наукові дослідження в рамках ЄС. Європейська
комісія, наприклад, ввела Директиву 2005/71/ЕС від 12 жовтня 2005 року про особливу
процедуру допуску громадян третіх країн з метою наукових досліджень [9] для
регулювання процедури видачі спеціальних наукових віз.
Перепоною для мобільності аспірантів і молодих науковців є насамперед загроза
втратити можливості з працевлаштування у своїй країні або рідному місті: такі люди
вважають за краще залишатись у рідному університеті, навіть якщо він знаходиться на
більш низькому рівні й надає менші можливості для саморозвитку. Тим не менше,
проблеми, пов’язані з «витоком мізків», усе ще не розв’язані: особливо це стосується
країн, що розвиваються, у яких повернення талановитих дослідників у рідні країни
після набуття досвіду мобільності дуже проблематичне. Повернення мобільного
дослідника означає, що його рідна країна отримає нові знання і його досвід,
управлінські навички тощо, врешті-решт стаючи більш конкурентоспроможною:
дослідження М. Бейна (Michel Beine), Ф. Док’є (Fréderic Docquier) та Г. Рапопорт (Hillel
Rapoport) показали, що подвоєння показника міграції висококваліфікованих фахівців
приводить до 5%-ого збільшення валових капіталовкладень на душу корінного
населення [6].
Виникнення навчальної мобільності (рис. 6) було пов’язано з розвитком засобів і
методів навчання осіб з особливими потребами [32, с. 186; 14]. Так, типовими
послугами із забезпечення навчальної мобільності, що надаються студентам з
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порушеннями зору, є досягнення систематичної орієнтації і безпечного пересування у
середовищі ВНЗ, удома й у спільноті через використання інформації, отриманої за
допомогою органів чуття (наприклад, звук, температура і вібрація) для встановлення,
підтримки або відновлення орієнтації, і відповідних концепцій, методів та інструментів
[31, с. 836]. Нині навчальна мобільність розглядається насамперед як короткотермінова
академічна мобільність.

Рис. 6. Навчальна мобільність в англомовних джерелах [16]
Складність об’єктів і процесів, що досліджує мобільність, вимагає застосування
системного підходу. Як стверджує Дж. Уррі, «усі потужні системи є динамічними,
процесуальними ... і у сучасному світі є одночасно економічними, фізичними,
технологічними, політичними та соціальними» [43, с. 263] – адже «технології завжди
вбудовуються в економічне, соціальне та політичне життя» [43, с. 264]. Зв’язки у таких
системах посилюються за рахунок «програмної, кібернетичної архітектури та у цілому
мережного характеру життя». Зважаючи на те, що теорія складності на перше місце
ставить питання самоорганізації, синергіїв та саморозвитку систем, до сфери
досліджень мобільності входять, у першу чергу, людинокеровані системи, у яких
найбільший інтерес справляють види взаємодії людини з простором, з об’єктами і з
іншими людьми, у тому числі за допомогою посередників (медіаторів) і гібридних
спільнот. До таких систем відносяться й педагогічні системи, у яких мобільність може
бути застосована для управління навчальною діяльністю.
Співвідношення основних видів мобільності (реальної і віртуальної) у соціальнопедагогічних системах подано на рис. 7.
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Рис. 7. Співвідношення видів мобільності у соціально-педагогічних системах
Просторовий, матеріальний та часовий (швидкісний) виміри мобільності у
системах мобільних комунікацій перетворюють сьогодення, породжуючи нові форми
міського буття: «мережний урбанізм», «мережне місце», «мережна місцевість» [18].
Зв’язок немобільних і мобільних систем забезпечується через нерухомі платформи
(передавачі, дороги, станції, супутникові антени, аеропорти, доки, заводи), що
забезпечують географічну, трудову, економічну мобільність. Нові мобільні середовища
перетворюють міський простір на технопростір і медіапростір, створюючи нові
можливості для людей, для навігації у громадських місцях (доповнена реальність) і
штучному середовищі (віртуальна реальність), породжуючи нові форми суспільної
взаємодії у них (яскравим прикладом такого технологічного перетворення буття є
проект Google Glass – новий мобільний засіб доповненої реальності [17]). Серед нових
напрямів досліджень проблеми мобільності М. Шеллер визначає, зокрема, такі:
біфуркаційні процеси у складних системах, мобільні соціальні мережі, мобільні
середовища, інформаційно-комунікаційні технології [34, с. 8].
Л. Г. Хоменко у 1998 р. вказував, що в останні десятиліття «центр уваги змістився
... на мобільність програмного продукту як міру уніфікації і подовження терміну його
життя, можливість використання наступними поколіннями ЕОМ» [107, с. 395].
Мобільність програмного забезпечення В. О. Петрушин визначає як властивість,
що полягає у можливості його перенесення з ЕОМ одного типу на ЕОМ іншого з
низькими працевитратами [67, с. 328]. Цей вид мобільності є важливим під час
створення програмного забезпечення мобільного навчання. Під мобільністю пакета
прикладних програм розуміють можливість перенесення його з одного операційного
середовища в інше [98, с. 174]. Мобільність пакета прикладних програм є
«найважливішою властивістю пакетів прикладних програм ... [у комп’ютерній
технології навчання], оскільки сприяє спрощенню їх тиражування, супроводу, а також
полегшує навчання роботі з ними (не виникає необхідності повторного навчання у разі
зміні технічної бази комп’ютерної технології навчання)» [67, с. 329].
Під програмною мобільністю (software portatibility) розумітимемо спільну для
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мобільності програмного забезпечення і мобільності пакета прикладних програм
властивість, що передбачає можливість перенесення програм між різними
операційними системами і між різними апаратними платформами.
З рис. 8 можна побачити, що найбільшу уваги дослідників програмна мобільність
привертала у 1985–1990 рр.: саме у цей час були закладені концептуальні основи
сучасних мобільних операційних систем і засобів мобільних технологій.

Рис. 8. Програмна мобільність в англомовних джерелах [16]
Перший систематичний виклад концепції програмної мобільності був здійснений
У. С. Брауном (William Stanley Brown), який визначав її так: «Програму чи систему
програмування називатимемо мобільною, якщо зусилля, необхідні для перенесення її у
нове середовище суттєво менші за зусилля з її перепрограмування у новому
середовищі» [7, с. 80]. На думку У. С. Брауна, програмна мобільність необхідна також у
випадках зміни типу комп’ютерної системи, щоб запобігти втраті програм, у створення
і підтримку яких програмістами було вкладено багато зусиль. До засобів забезпечення
програмної мобільності автор відносить, зокрема, мови високого рівня, у тому числі –
проблемоорієнтовані, поділяючи все програмне забезпечення на 4 класи за ступенем
важкості перенесення: найлегше перенести невеликі процедури, важче – великі
підсистеми, ще важче – компілятори, та найбільш важко – операційні системи.
Отже, найвищий рівень програмної мобільності досягається за використання
однієї операційної системи на різних типах апаратних засобів (наприклад, Windows 10,
що функціонує на спектрі пристроїв від телефону до персонального комп’ютера, або
Android, що працює на різних апаратних мобільних платформах). Достатній рівень
програмної мобільності досягається під час застосування мобільних трансляторів –
сучасним яскравим прикладом реалізації такої програмної мобільності є віртуальні
Java-машини.
Серед характеристик мобільності програмного забезпечення В. О. Петрушин
визначає такі показники: 1) початкова вартість; 2) вартість перенесення; 3) обмеження
перенесення; 4) неефективність [67, с. 328]. Кожен із показників є відсотковим
вираженням відношення витрат на мобільне програмне забезпечення до витрат на
традиційне програмне забезпечення.
Ці характеристики можна поширити й на інші види мобільності. Наприклад, для
академічної мобільності:
1) показник початкової вартості включає витрати на забезпечення уніфікації
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шкали оцінювання і трансферу кредитів на основі ECTS, приведення навчальних планів
і навчально-методичного забезпечення до вимог ECTS, створення Національної рамки
кваліфікацій, інформаційну підтримку академічної мобільності тощо;
2) показник вартості перенесення включає витрати на забезпечення реалізації
академічної мобільності у новостворених навчальних закладах або тих, що приєднались
до нової програми мобільності;
3) показник обмеження перенесення визначається відсотком навчальних закладів
(напрямів підготовки, складових освітніх систем тощо), для яких даний вид мобільності
застосувати неможливо;
4) показник неефективності визначає усереднену неефективність реалізації
мобільної системи порівняно із традиційною.
Під мобільністю апаратних засобів розумітимемо можливість їх руху у просторі
за умови, що отримувані від такого руху переваги вище, ніж затрати на його
забезпечення. За орієнтації на результат руху апаратний засіб вважатимемо
мобільним, якщо одноразові витрати на його перенесення перекриваються перевагами
його постійного використання у новому місці. Результатний підхід до визначення
мобільності апаратних засобів є відповідним географічній мобільності.
В орієнтації на процес руху апаратний засіб вважатимемо мобільним, якщо
витрати на його рух перекриваються перевагами від його використання у процесі руху.
Саме процесний підхід до визначення мобільності апаратних засобів нині є найбільш
поширеним, тому доцільним є уведення характеристики апаратної мобільності як
співвідношення часу використання пристрою у процесі руху до часу руху. Даний
показник буде вищим для апаратного засобу, який легко переноситься (можна частіше
використовувати під час руху, ніж між рухами), споживає мало енергії (можна довше
використовувати під час руху) і є ергономічним (можна легше використовувати під час
руху).
За процесного підходу мобільним комп’ютингом називатимемо людиномашинний інтерфейс, за якого очікується, що комп’ютер буде переноситися під час
використання. Для забезпечення мобільного комп’ютингу необхідні мобільні
комунікації, мобільні апаратні засоби (mobile hardware) та мобільне програмне
забезпечення (mobile software).
З рис. 9 видно, що інтерес до питання мобільності апаратних засобів, що виник
наприкінці 1950-х рр., починаючи з 1980 р., постійно зростає.

Рис. 9. Мобільність апаратних засобів у англомовних джерелах [16]
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Це пов’язано з різними трактуваннями поняття «мобільний апаратний засіб». У
перший період (орієнтовно до 1970 р.) це поняття було пов’язано насамперед із
засобами діяльності людини, що могли переміщуватися: транспортні засоби і рухоме
обладнання. У другий період (рис. 10) мобільний апаратний засіб трактувався
насамперед як мобільний комп’ютерний пристрій (mobile computing device). За
визначенням ЮНЕСКО, мобільний пристрій є цифровим, він легко переноситься, як
правило, належить і контролюється індивідом, а не установою, може отримати доступ
до Інтернету, має мультимедійні можливості, і може сприяти виконанню великої
кількості завдань, зокрема, пов’язаних із комунікацією [42, с. 7].
Мобільні комунікації розглядатимемо за Дж. Уррі як четвертий і п’ятий канали
реалізації мобільності [44]. Зауважимо, що у поточний момент не будь-яка безпровідна
технологія комунікації (наприклад, лазерний зв’язок, квантова телепортація тощо)
може використовуватися в мобільних комп’ютерних пристроях.
Ураховуючи, що термін «мобільний комп’ютинг» покриває технології, необхідні
людям для доступу до даних і програм через мережу будь-де, надалі визначатимемо
його як технологічну мобільність. Ця назва також показує об’єднання двох основних
напрямів мобільності – реальної (мобільність фізичних пристроїв) і віртуальної
(мобільність програм і даних як віртуальних об’єктів).
Співвідношення видів мобільності в технічних системах у вимірах «реальне –
віртуальне» подано на рис. 11. Програмна мобільність більше відноситься до
віртуального виміру (перенесення програм між різними типами операційних систем і
апаратних платформ), проте частково поширена й у реальному (переміщення програм
між різними пристроями). Апаратна мобільність, навпаки, більше відноситься до
реального виміру (переміщення апаратних засобів у просторі), ніж до віртуального.
Мобільні комунікації пов’язані з передаванням віртуальних об’єктів (у найширшому
розумінні – інформації) у реальному просторі (безпровідні канали зв’язку).

Рис. 10. Мобільність комп’ютерних пристроїв у англомовних джерелах [16]
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Рис. 11. Співвідношення видів мобільності у технічних системах
Апаратні засоби мобільного зв’язку знаходяться на перетині апаратної
мобільності і мобільних комунікацій; програмні засоби мобільного зв’язку – на
перетині програмної мобільності й мобільних комунікацій; мобільні комп’ютери – на
перетині програмної мобільності й апаратної мобільності. Мобільні технології
знаходяться на перетині всіх видів мобільності у технічних системах.
Узагальнення результатів проведеного аналізу генезису і співвідношень вимірів
мобільності надало можливість побудувати модель мобільності в інформаційному
суспільстві (рис. 12), що має три виміри: один – реальний і два – віртуальні.
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Рис. 12. Модель мобільності в інформаційному суспільстві
Реальний вимір є спільним для соціально-педагогічних і технічних систем у
зв’язку з тим, що передбачає вивчення руху у просторі людей (географічна мобільність
студентів, фахівців, професіоналів та керівників) і речей (мобільність апаратних засобів
ІКТ). Перший віртуальний вимір відповідає за соціальну мобільність людей, другий
віртуальний вимір – інформаційну мобільність ідей.
Відповідно до запропонованої моделі, реальний і віртуальний виміри мобільності
у соціально-педагогічних системах є основою мобільного суспільства, члени якого
географічно і соціально мобільні; реальний і віртуальний виміри мобільності у
технічних системах – основою технологічної мобільності, а об’єднання обох
віртуальних вимірів – інформаційне суспільство, у якому, згідно визначення Комісії
Європейських спільнот, основою діяльності людей стають інформаційно-комунікаційні
технології [20, с. 92].
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз першоджерел з проблеми мобільності надав можливість визначити основні
етапи еволюції поняття мобільності у науковому дискурсі, виокремити різні види
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мобільності в соціально-педагогічних і технічних системах, запропонувати
інтегративну модель мобільності в інформаційному суспільстві.
Поняття мобільності розглянуто як сучасна міждисциплінарна парадигма в
соціальних і гуманітарних науках, яка досліджує переміщення людей, ідей і речей, а
також наслідки цих рухів. У рамках цієї парадигми виокремлено такі види мобільності,
як географічна, соціальна, професійна, академічна, навчальна, програмна, апаратна,
технологічна, а також реальна і віртуальна мобільність. Показано, що дослідження у
галузі мобільного навчання мають ураховувати системний характер поняття
мобільності, не обмежуючись лише окремими її видами.
Аналіз співвідношення видів мобільності у соціально-педагогічних і технічних
системах надав можливість побудувати модель мобільності в інформаційному
суспільстві, що має три виміри: один – реальний і два – віртуальні. Реальний вимір є
спільним для соціально-педагогічних і технічних систем у зв’язку з тим, що передбачає
вивчення руху у просторі людей і речей. Перший віртуальний вимір відповідає за
соціальну мобільність людей, другий віртуальний вимір – інформаційну мобільність
ідей. Реальний і віртуальний виміри мобільності у соціально-педагогічних системах є
основою мобільного суспільства, члени якого географічно і соціально мобільні;
реальний і віртуальний виміри мобільності у технічних системах – основою
технологічної мобільності, а об’єднання обох віртуальних вимірів – інформаційне
суспільство, у якому основою діяльності людей стають інформаційно-комунікаційні
технології.
Відповідно до запропонованої моделі основними напрямами подальших
досліджень є:
1) дослідження тенденцій розвитку мобільності у системах вищої освіти як
соціокультурного феномену, що постійно еволюціонує взаємозалежно з розвитком
технологій, державно-політичними перетвореннями, розвитком соціальних і
педагогічних наук;
2) дослідження феномену мобільності в технолого-педагогічних системах,
зумовлене поширенням мобільних інформаційно-комунікаційних технологій.
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Аннотация. В статье проведено комплексное исследование проблемы мобильности в
социально-педагогических и технических системах: проанализирована эволюция понятия
мобильности в научных источниках XIX–XXI веков и введены в научный оборот новые
первоисточники по проблеме мобильности, теоретически обосновано соотношение видов
мобильности в социально-педагогических и технических системах, предложена
интегративная модель мобильности в информационном обществе. Выделены основные
тенденции развития академической мобильности (переход от мобильности студентов к
мобильности программ и поставщиков образовательных услуг) и охарактеризованы новые
программы мобильности (франчайзинг, двойные/совместные степени, соединение,
нострификация и т. п.). Рассмотрены новые виды поставщиков мобильности и
акцентировано внимание на виртуальных университетах, являющихся сегодня основой
виртуальной мобильности студентов, деятельность которых основана на использовании
новых ИКТ в высшем образовании, в первую очередь – Интернет и мобильных учебных
сред.
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Abstract. A comprehensive study on the problem of mobility in the socio-educational and
technical systems was carried out: the evolution of the concept of mobility in scientific sources of
XIX–XXI centuries was analyzed and the new sources on the issue of mobility introduced into
scientific circulation, the interrelation of the types of mobility in the socio-pedagogical and
technical systems are theoretically grounded, an integrative model of mobility in the information
society is proposed. The major trends in academic mobility are identified (the transition from
student mobility to mobility programs and educational services providers), the new mobility
programs (franchising, double/joint degrees, combinations, nostrification etc.) are characterized.
The new types of mobility providers are reviewed and attention is focused on virtual universities
that are now the basis of virtual mobility of students and activities which are based on the use of
new ICT in higher education, especially – the Internet and mobile learning environments.
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