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Вступ 

Актуальність дослідження. Розвиток освіти в Україні сприяє 

зростанню вимог до навчання майбутніх спеціалістів, студентів ВНЗ: 

формувати здатність до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та 

впровадження інформаційних технологій, мобільності та 

конкурентоспроможності на ринку праці. У сучасному суспільстві 

особливого значення набуває здатність людини швидко орієнтуватися в 

ситуаціях, які постійно змінюються, самостійно приймати своєчасні й 

помірковані рішення, реалізовувати їх в практичній діяльності, брати на себе 

відповідальність за рішення та його виконання. У системі професійної освіти 

пріоритетним є завдання формування конкурентоспроможної особистості, що 

включає в себе формування такої інтегральної характеристики особистості, 

як мобільність.  

Мобільність як готовність до активних дії у будь-якій ситуації відіграє 

важливу роль  в для багатьох видах професійної діяльності і суспільно 

активної поведінки. Мобільність студентів вищих навчальних закладів  є 

однією із засад та умов динамічного розвитку сучасного європейського 

освітнього простору. Вона дає можливість навчатись певний період, пройти 

практику або стажування в іншому вищому навчальному закладі України та 

за кордоном, де готують фахівців аналогічної спеціальності із зарахуванням 

дисциплін та модулів. 

Стимулювання мобільності учасників навчально-виховного процесу 

передбачає перш за все створення освітнього середовища, яке з одного боку 

має відповідати усім критеріям навчально-виховного процесу, а з іншого – 

бути доступним для учасників навчально-виховного процесу. Мобільність 

студентів передбачає володіння комплексом різноманітних знань, умінь, 

особистісних якостей, необхідних для самостійного прийняття рішення, 

прояву ініціативи, ефективної взаємодії з оточенням. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що питання 

мобільності стали предметом дослідження соціологів: О. Білик, І. Петрової, 



П. Сорокіна, І. Фролова, П. Блау, О. Данкен; аспекти територіальної 

мобільності висвітлені у працях О. Малинівської, С. Пирожкова, О. Хомра та 

ін.; структури професійної та академічної мобільності розглядаються 

науковцями О. Симончук, С. Хаджиряєвою, Г. Щокіним та ін. 

Таким чином, актуальність проблеми, її недостатня розробленість у 

педагогічні науці та практиці зумовили вибір теми дослідження: «Соціально-

педагогічний зміст особистої мобільності студентів ВНЗ» 

Об'єкт дослідження – мобільність студентів ВНЗ. 

Предмет дослідження – соціально–педагогічний зміст особистої 

 мобільності студентів ВНЗ. 

Мета дослідження – на основі цілісного аналізу мобільності визначити 

 та обґрунтувати  теоретико – методичні засади соціально – педагогічного 

 змісту особистої мобільності студентів ВНЗ. 

Завдання дослідження: 

1. Розкрити сутність базових понять дослідження «мобільність», 

 «особиста мобільність» 

2. Дослідити теоретико - методичні засади соціально – педагогічного 

 змісту особистої мобільності студентів ВНЗ. 

 3. Розробити програму щодо вдосконалення процесу формування 

 особистої мобільності  студентів вищих навчальних закладів. 

Методи дослідження. Для досягнення мети і розв’язання поставлених 

 завдань було використано комплекс методів дослідження: теоретичний аналіз 

 наукових та літературних джерел, емпіричні – анкети, тести, спостереження; 

 статистичні методи обробки результатів експерименту; публікації за темою 

 дослідження.  

Структура: бакалаврська робота складається  зі вступу, двох розділів, 

 висновків,  списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг складає 

 87 сторінок. 



Загальні висновки: 

Опрацювавши тему дипломної роботи, а саме «Соціально-педагогічний 

зміст особистої мобільності студентів ВНЗ », можемо зробити наступні 

висновки: 

1. На основі теоретичного аналізу проблеми були проаналізовані такі 

базові категорії: «мобільність», «особиста мобільність», «соціально - 

педагогічний зміст». Сучасні науковці трактують мобільність як рухливість 

особистості, здатність до швидкої дії , пересування, уміння переходити з 

однієї позиції до іншої, а також активність, яка полягає у готовності до 

швидкого виконання  завдань. Розуміння мобільності у соціальній педагогіці 

дає підстави розуміти, що воно є соціальним явищем, адже за визначенням 

А.  Мудрик мобільність визначається як важливим ефектом соціалізації 

особистості. Починаючи ще з античних часів проблема руху особистості 

цікавила дослідників, тоді поняття «мобільність » ще не використовувалось , 

але був процес руху, який  трактували як «енергію », яка призводить людину 

до діяльності , до активних дій.  

Нами проаналізовано основні типи мобільності: особиста мобільність, 

соціальна мобільність, кар’єрна мобільність, трудова мобільність, професійна 

мобільність, академічна мобільність, культурна мобільність. Так, особиста 

мобільність є основою для формування усіх вище перерахованих типів 

мобільності. Адже від рівня розвитку людини ,залежить рівень розвитку 

академічної, соціальної, культурної, професійної мобільностей. 

 Можемо зазначити, що чим вищий рівень розвитку особистої 

мобільності, тим швидше людина адаптується та соціалізується у суспільстві. 

Якщо цей рівень низький, то вона не зможе самореалізуватися та 

самовизначитися в житті.  

Необхідно зазначити, що кожен із видів мобільності не існує окремо, а 

вони формуються під впливом інших видів мобільності, і це залежить від 

того як людина вміє поєднувати різні компоненти та види діяльності. 



2. Під час аналізу соціально – педагогічного змісту особистої 

мобільності студентів ВНЗ було охарактеризовано компоненти, фактори та 

критерії, які використовувались для здійснення аналізу змісту особистої 

мобільності студента.  

До таких компонентів науковцями віднесено: особистісно-

мотиваційний, організаційно-методичний, діяльнісний та результативний. 

Компоненти взаємопов’язані. Наприклад, мотивація є основою будь-якої 

діяльності особистості, в тому числі у саморозвитку, у взаємодії з іншими 

людьми і спілкування, у бажанні підвищувати рівень своєї освіти на основі 

сформованої мотивації. Організаційно-методичний включає в себе 

обізнаність щодо мобільності та її видах, визначає здатність організувати 

власну діяльність, діяльність у колективі, студентській групі. Діяльнісний 

компонент передбачає активну діяльність по виконанню завдань на 

семінарах, лабораторно-практичних заняттях, під час самостійної роботи. 

Результативний компонент є підсумком виконання як навчальних так і 

професійних завдань щодо формування особистої мобільності студентів у 

ВНЗ. 

Критеріями особистісної мобільності ми визначили як зовнішні так і 

внутрішні. Зовнішні характеризуються тим, як  студенти виконують правила 

і вимоги навчального процесу у навчальному закладі та  до організації його 

змісту; навички самостійності та уміння застосовувати знання на 

практиці; участь у суспільному житті вузу; міжособистісні взаємини студента 

у студентській групі.  

До внутрішніх критеріїв особистої мобільності студентів  ми відносимо  

соціальну та професійну компетентність; розвиток внутрішньої свободи; 

здатність відстоювати свої переконання та будувати конструктивні взаємини; 

розвивати свої  комунікативні здібності та механізми саморефлексії; 

усвідомлювати потреби самоосвіти; стан здоров’я особистості; відкритість; 

повага до людини; бажання брати участь у суспільному житті навчального 

закладу. 
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На процес особистої мобільності впливають ряд чинників, які є умов 

керування мобільними процесами. Нами було виділено фактори професійної 

мобільності, вони визначаються тим,  як студенти ставляться до   обраної 

професії і знань; чи прагнуть вона поглибити знання та стати кваліфікованим 

спеціалістом в обраному фаху; рівень підготовки студента  до навчання у 

вищому навчальному закладі: відповідність обсягу і рівню знань, умінь і 

навичок абітурієнтів вимогам освітнього процесу; потреба абітурієнта в 

навчальній діяльності; стійкий інтерес до предметів спеціального і 

загального циклу; набуття навичок самостійності в навчальній і науковій 

роботі; професійна та педагогічна компетентність студентів в умовах вузу; 

задоволеність міжособистісними відносинами у студентській групі. 

3.  Емпіричне дослідження соціально – педагогічного змісту особистої 

мобільності проводилося серед студентів 1 - 4 курсів на базі соціально – 

психологічного факультету Житомирського державного університету 

ім. І. Франка. Всього участь взяли понад 120 студентів та проводилось воно 

методом анкетування.  

Дослідження проводилось наступним чином, а саме перш за все нами 

була розроблена анкета, яка містила питання у відкритій та закритій формах. 

Апробація цієї анкети  показала який рівень теоретичних знань щодо поняття  

мобільності спостерігається у студентів. Так виявилось, що студенти  3 та 4 

курсів значно краще володіють базовими поняттями, а ніж  1 та 2.  Щоб 

простежити мотиваційний компонент студентської мобільності у межах 

навчального закладу нами було використано   методику вивчення мотивації 

навчання у ВНЗ  за Т.І. Ільїної. Методика проводилася за  трьома  шкалами:  

«Придбання знань»; «Оволодіння професією» «Отримання диплому». За 

результатами проведення  цієї методики було виявлено  домінуючі мотиви 

навчальної діяльності студентів, а саме: бажання стати висококваліфікованим 

спеціалістом, отримання диплому , успішне навчання, придбання глибоких і 

міцних знань, забезпечення успішності у майбутній професійній діяльності. 



Можна стверджувати, що мотив отримання диплома переважає над мотивами 

придбання знань і оволодіння професією. 

Для визначення рівня особистої активності студентів та готовність до 

прояву ініціативи в суспільній та громадській діяльності ми використовували  

методику Д. В. Григор'євої та О. Г. Кудрявцевої «Чи активна ви людина» та 

«Готовність студентів до прояву ініціативи в суспільній діяльності». 

Результати дослідження дають змогу констатувати , що студенти 1 -  4 курсу 

енергійні та діяльні. Проте 4 курс відзначається  вмінням ефективно  

працювати і поширювати свої погляди на оточуючих, швидко  приймають  

рішення, вміють  брати на себе відповідальність, динамічні  і надзвичайно 

активні. Щодо готовності брати участь у суспільній діяльності в університеті, 

то показники не дуже високі. Адже самостійність у діяльності невисока. 

Проте студенти 1 та 2  курсу виявляють більшу ініціативу в участі у 

суспільній діяльності університету, а ніж студенти 3 та  4 курсів.   

Враховуючи результати дослідження нами було  розроблено програму 

щодо  формування особистої  мобільності студентів  ВНЗ.  Програма 

складається із тренінгових занять та рекомендації щодо підвищення 

особистої мобільності студента і  спрямована на те , щоб у процесі діяльності 

кожен студент розвивав  уміння роботи в колективі, був активним і проявляв 

ініціативу у суспільній або інших видах діяльності .  
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