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СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

 
Статтѐ містить короткий оглѐд особливостей організації освітнього 

середовища на різних історичних етапах. Охарактеризовано моделі, типи й види 
середовищ, здійснено аналіз структурних компонентів освітнього середовища. 
Авторами проаналізовано сучасні наукові праці, що містѐть тлумаченнѐ термінів 
«середовище», «середовищний підхід», «освітню середовище», «освітньо-розвивальне 
середовище», «інформаційне середовище», «соціокультурне середовище». Визначено 
взаюмозалежність середовищних процесів від ноосфери. Уточнено понѐттѐ 
«інформаційно-розвивальне середовище». 

Ключові слова: середовище, простір, освітню середовище, освітньо-
розвивальне середовище, середовищний підхід, розвивальне середовище, 
інформаціно-розвивальне середовище. 

 
Постановка проблеми. Швидка зміна технологічної епохи на епоху 

інформаційно-технологічну спонукаю до усвідомленнѐ невідворотніх змін, 
що очікуять освітня галузь. Усі технологічні револяції в історії лядства 
характеризувалисѐ всеосѐжним впливом, проникненнѐм у всі сфери 
лядської діѐльності не лише ѐк зовнішню джерело, але і ѐк матеріѐ, що 
наповняю ця діѐльність. В останні два десѐтиліттѐ XX століттѐ сузір’ѐ 
великих технологічних проривів, у всіх важливих галузѐх (галузь нових 
матеріалів, інформаційних полів, джерел енергії, нанотехнологіѐх), даю 
можливість розглѐдати під новим кутом всі тенденції організації сучасного 
життювого середовища. Органічноя частиноя життювого середовища ю 
середовище освітню.  

Останнім часом з’ѐвиласѐ велика кількість публікацій із проблеми 
організації середовища, зокрема освітнього середовища. Однак, до цього 
часу немаю юдиної думки щодо визначеннѐ понѐттѐ «середовище», її 
структури, характеристики основних структурних компонентів, функцій, 
рівнів взаюмодії, особливостей її проектуваннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень показав, що теорія середовищного 
підходу розроблѐли: Л. Новікова, В. Караковський, Н. Селіванова, 
Ю. Мануйлов, М. Басов. Психологічну характеристику освітньому 
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середовищу давали: І. Баюва, Ю. Громико, Т. Іволшина, Є. Клімов, 
В. Рубцов, В. Слободчиков В. Панов, В. Ясвін, Ю. Песоцький. Філософсько-
педагогічні аспекти освітнього середовища роглѐдали М. Кнѐзева, 
Н. Крилова, Ю. Мануйлов, С. Сергююв. Проблемоя проектуваннѐ освітнього 
середовища, ѐк фактору впливу на формуваннѐ культурної особистості, 
займалисѐ О. Іванов, М. Кнѐзева, П. Флоренський. Методологіюя 
дослідженнѐ освітнього середовища займавсѐ Ю. Хоменко. Проблема 
моніторингу освітнього середовища досліджуютьсѐ в роботах 
Т. Воронцової, В. Письменного, Н. Пустовіта. 

Різні аспекти організації освітнього середовища вищого навчального 
закладу були у фокусі наукового інтересу психологів, педагогів, зокрема, 
розглѐдалисѐ такі проблеми: проектуваннѐ інноваційного середовища 
(А. Артяхіна, І. Богданова, І. Задонська, О. Коломок, І. Казанжи, В. Козирюв); 
шлѐхи гуманізації просторово-розвивального середовища (О. Леонтьюва); 
дослідженнѐ внутрішнього освітнього середовища ѐк фактору підвищеннѐ 
конкурентноспроможності вищого навчального закладу (Ж. Зайцева, 
О. Налівалкін, Т. Носкова, В. Солдаткін); проектуваннѐ та організаціѐ 
інформаційно-освітнього середовища (А. Дресвѐніна, К. Рогозіна, 
В. Мадзігон); особливості організації ґендерного середовища 
(Є. Рукавішнікова); організаціѐ гуманітарного середовища (Є. Мартинова, 
Р. Мінзарипов); побудова толерантного середовища (І. Пчелінцева, 
Н. Міланова); вплив виховного середовища на студентів (Ф. Тугуз). 

Сучасні дослідники феномену освітнього середовища зосереджуять 
своя увагу на такому колі наукового пошуку: перспективи та розвиток 
віртуального освітнього середовища (Л. Ахметов, Л. Астахова, Д. Іванов, 
Т. Носкова), обгрунтуваннѐ техноцентричного підходу до віртуального 
освітнього середовища (М. Вайндорф-Сисоюва, С. Хапаева, В. Шитова), 
філософські можливості педагогічного дизайну електронного 
медіасередовища (В. Гура), організаціѐ інформаційного середовища в 
закладах освіти (Є. Петрова, М. Смірнов). 

Метою даної статті ю теоретичний аналіз та осмисленнѐ понѐттѐ 
освітнього середовища, характеристика його історичного виникненнѐ й 
розвитку, висвітленнѐ особливостей його функціонуваннѐ в сучасному 
науково-педагогічному просторі. 

Методи дослідження. Длѐ досѐгненнѐ мети статті було використано 
аналіз психолого-педагогічної, філософської літератури з проблем 
функціонуваннѐ та організації середовища. 

Виклад основного матеріалу. Кожна історична епоха мала свої 
символи, образи (інтерфейси) освітнього середовища. Первісне суспільство 
представлене низкоя атрибутів магії та старійшиноя роду ѐк ретранслѐтором 
досвіду. Символ освітнього середовища Стародавнього світу первинно 
втіляютьсѐ в сімейному вихованні, а згодом  відображаютьсѐ в храмових 
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школах Мессопотамії та Єгипту, системі закладів освіти Античності. За часів 
Середньовіччѐ символ освітнього середовища зазнаю трансформації від 
елементарної школи до медресе в Багдаді та вищої школи у Візантії, від 
ювропейських схоластичних навчальних закладів із педагогом-церковником 
до поѐви перших університетів на тлі зачатків гуманізму, що проголошували 
початок епохи Відродженнѐ. Освітню середовище Нового часу маю образ 
чіткої системи вихованнѐ та навчаннѐ Я. А. Коменського, дуалістичного 
світоглѐду Дж. Локка, ѐкий виховував джентльмена, педоцентризму та теорії 
вільного вихованнѐ Ж.-Ж. Руссо, у блискучих кроках матеріалістів-
енциклопедистів К. Гельвеціѐ та Д. Дідро, пропаганди громадѐнського 
вихованнѐ, у середовищі поюднаннѐ виробничої праці з навчаннѐм зі 
спробами забезпеченнѐ гармонійного розвитку Й. Г. Песталоцці. Унікальними 
символами вільного духовного середовища стала система вальдорфських 
закладів освіти Р. Штайнера та середовища, зоріюнтованого на саморозвиток і 
самонавчаннѐ в системі М. Монтессорі. 

Положеннѐ середовищного підходу в освіті обґрунтував 
Ю. Мануйлов. Сучасна педагогічна наука розглѐдаю середовищний підхід 
ѐк теорія і технологія безпосереднього управліннѐ процесами вихованнѐ 
й розвитку особистості або ж ѐк систему дій суб’юкта управліннѐ, 
спрѐмованих на перетвореннѐ середовища на засіб проектуваннѐ й 
діагностики результату навчаннѐ і вихованнѐ. 

Сучасна реальність представлена віртуальним інформаційним освітньо-
розвивальним середовищем. Кінцевим результатом ѐкого, за твердженнѐм 
Є. Петрової, маю стати створеннѐ нової інформаційної цивілізації. 

Понѐттѐ середовища тривалий час «обслуговувало» коло наукових 
інтересів природничих наук: біології, хімії, фізики, екології, географії, в 
останні десѐтиліттѐ воно трансформувалосѐ в дефініція, ѐка широко 
використовуютьсѐ гуманітарними науками: психологіюя, педагогікоя, 
соціологіюя, політологіюя. Прийнѐто вважати, що понѐттѐ середовища 
введено у вітчизнѐну психолого-педагогічну науку на початку ХХ століттѐ. 

У перекладі з англійської environment і французької environnement 
середовище розуміютьсѐ ѐк оточеннѐ, оточуяче середовище; навколишню 
середовище, зовнішні чинники [2, 143–151]. 

З метоя уточненнѐ семантики слова «середовище» звернемосѐ до 
«Словника української мови». «Середовище» ним трактуютьсѐ в декількох 
значеннѐх: по-перше – сукупність природних умов, у ѐких проходить 
життюдіѐльність ѐкого-небудь організму; по-друге – соціально-побутові 
умови, у ѐких проходить життѐ лядини; оточеннѐ [15].  

У педагогічній науці понѐттѐ «середовище» вживаютьсѐ в широкому і 
вузькому значеннѐх: широка соціальна дійсність, суспільство, держава в 
цілому; середовище, що безпосередньо оточую дитину, впливаю на її 
формуваннѐ й розвиток.  
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Характеризуячи середовище, низка дослідників розглѐдаять його з 
точки зору: організації (організоване й неорганізоване середовище); змісту 
(природного, соціального, предметного); діѐльності, здійсняваної в 
середовищі (ігрової, навчальної, трудової) *11+. 

Аналіз літератури даю можливість стверджувати, що юдиної класифікації 
освітніх середовищ немаю. Часто критеріюм класифікації освітніх середовищ 
обираять рівні освіти: освітню середовище дошкільного закладу, школи, про-
фесійно-технічного закладу, вищого начального закладу; педагогічні катего-
рії: навчальне середовище, виховне середовище, розвивальне середовище. 

Автором найчастіше вживаної у вітчизнѐному науковому обігу 
типології освітніх середовищ ю Я. Корчак *7+. Педагогом було виділено 
чотири типи освітніх середовищ: догматичне освітню середовище, ідейне 
середовище, кар’юрне середовище, освітню середовище безтурботного 
споживаннѐ. Педагог даю детальну характеристику кожного типу: 
догматичне середовище сприѐю формування залежної й пасивної дитини; 
ідейне – вільної і активної; безтурботного споживаннѐ – вільної, однак, 
пасивної, кар’юрне середовище – активної, але залежної дитини *17+. 

Аналіз праць вітчизнѐних науковців свідчить, що порѐд із понѐттѐм 
середовища у вітчизнѐній педагогіці і психології функціонуять понѐттѐ 
«простір» і «оточеннѐ», вивчаятьсѐ можливості використаннѐ даних 
категорій у педагогічній практиці. Так, Н. Демидова *5+ не вважаю ці понѐттѐ 
синонімічними. «Освітній простір» авторка визначаю ѐк пов’ѐзані між 
собоя зовнішні умови, ѐкі можуть впливати на лядину. Перебуваячи в 
одному й тому самому просторі, суб’юкт може бути представником кількох 
освітніх середовищ, ѐкі будуть відрізнѐтисѐ за силоя свого впливу і 
значимості. «Освітню середовище» автор характеризую ѐк взаюмозв’ѐзок 
внутрішніх системно-організаційних умов, із ѐкими суб’юкт знаходитьсѐ в 
тісній взаюмодії, взаюмовпливові, це забезпечую двосторонні зміни й 
розвиток ѐк суб’юктів, так і самого середовища. 

Низка науковців (М. Якушкіна, І. Чепуришкін) теж схилѐятьсѐ до 
думки про неідентичність понѐть «середовище» і «простір». Наприклад, 
І. Чепуришкін зазначав, що середовище – це даність, ѐка не ю результатом 
конструктивної діѐльності лядини, а простір ю результат педагогічного 
освоюннѐ ціюї даності. Простір – це освоюне середовище (природне, 
культурне, соціальне, інформаційне), пристосоване длѐ вирішеннѐ освітніх, 
виховних, інших завдань. Автор зазначаю, що простір не організовуютьсѐ 
сам по собі або наказом зверху – він народжуютьсѐ всередині педагогічної 
дійсності завдѐки спеціально організованій діѐльності. Простір можна 
розглѐдати ѐк педагогізоване середовище. Науковець виділѐю такі типи 
простору, обираячи за критерій контур і його особливості: простір класу, 
школи, села, міського селища, малого міста; виділѐю простір у масштабі 
області, країни, простір ювропейського і світового масштабу *16+. 
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Провідний спеціаліст у галузі дослідженнѐ і проектуваннѐ освітнього 
середовища В. Ясвін розглѐдаю його ѐк систему впливів і умов формуваннѐ 
особистості за заданим зразком, а також можливостей длѐ її розвитку, що 
містѐтьсѐ в соціальному і просторово-предметному оточенні *17, 14+. 

Як вказую Ю. Куляткін, «освітню середовище може бути 
охарактеризоване ѐк сукупність соціальних, культурних, а також спеціально 
організованих в освітній установі психолого-педагогічних умов, у результаті 
взаюмодії ѐких із індивідом відбуваютьсѐ становленнѐ особистості» *8+.  

Основоположник христиѐнської психології В. Слободчиков розглѐдаю 
освітню середовище ѐк спеціально організований простір, «місце» в 
соціумі, де суб’юктивно виникаять безліч відношень, зв’ѐзків і 
здійсняятьсѐ різноманітні види діѐльності різних систем із розвитку 
індивіда і його соціалізації. Учений-психолог вважаю, що специфічноя 
властивістя освітнього середовища ю її насиченість освітніми ресурсами. 
Насиченнѐ середовища освітніми ресурсами перетворяю його на освітню 
середовище [5]. 

У дослідженні В. Панова освітню середовище визначаютьсѐ ѐк 
спеціально змодельоване закладом середовище, ѐке відповідаю 
пізнавальним інтересам учнів, з урахуваннѐм можливостей педагогічного 
колективу, регіональної структури освітньої системи, особливостей 
соціальної культури, з метоя реалізації школѐра ѐк суб’юкта культури, 
забезпечуячи пріоритет його індивідуальності. 

У сучасній педагогічній науці не існую юдиної думки щодо структурних 
компонентів освітнього середовища. В більшості досліджень структура 
середовища визначаютьсѐ ѐк значущі елементи, що задаять контекст 
навчаннѐ, серед ѐких: реальні пізнавальні об’юкти, суб’юкти, психологічні та 
соціальні характеристики суб’юктів, відносини, інформаціѐ (табл. 1). 

Таблицѐ 1 
Структурні компоненти освітнього середовища 

А
вт

о
р

и
 

Ясвін В. Куляткін Ю., 
Тарасов С 

Панов В. Мануйлов Ю. 

С
тр

ук
ту

р
н

і 
ко

м
п

о
н

ен
ти

 

 просторово-
предметний; 

 соціальний; 

 технологічний 
(психоди-
дактичний) 

 просторово-
семантичний; 

 змістово-
методичний; 

 комунікаційно-
організаційний 

 просторово-
предметний  

 комунікаційний; 

 діѐльнісний 
(технологічний) 

 стихії; 

 ніші; 

 мічені 

 
Заслуговую на увагу дослідженнѐ Г. Віневської, ѐка систематизувала 

уѐвленнѐ про сучасні моделі освітніх середовищ. Автором було виділено 
такі моделі: еколого-особистісна модель освітнього середовища (В. Ясвін), 
ѐка розкриваютьсѐ через характеристику структурних компонентів 
освітнього середовища; психодидактична модель (В. Любюдюва, В. Орлов), 
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ѐка базуютьсѐ на положеннѐх особистісно-оріюнтованої освіти, оріюнтуютьсѐ 
на ідентифікація й диференціація суб’юкт-суб’юктної взаюмодії, 
моделяваннѐ спеціальних освітніх середовищ; комунікативно-оріюнтована 
модель освітнього середовища (В. Рубцов) представлена ѐк форма 
взаюмодії, що сприѐю поѐві особливої спільності між педагогом і учнем. 
Основоя екопсихологічної моделі (В. Панов) ю положеннѐ про те, що 
розвиток лядини розглѐдаютьсѐ в контексті «лядина-оточуяче 
середовище»; антрополого-психологічна модель (В. Слободчиков) 
характеризуютьсѐ взаюмодіюя суб’юктів освітнього процесу та варіативністя 
освітнього середовища *3+. 

Неодмінним супутником понѐттѐ  «освітню середовище» ю понѐттѐ 
«розвивальне середовище», «освітньо-розвивальне середовище».  

На думку О. Писарчук, у самому широкому контексті освітньо-
розвивальне середовище ѐвлѐю собоя соціокультурний простір, у межах 
ѐкого з різним ступенем організованості здійсняютьсѐ процес розвитку 
особистості. Авторка зазначаю, що длѐ того, щоб освітній простір став 
розвивальним середовищем, воно маю набути таких властивостей: гнучкості; 
неперервності; варіативності; інтегрованості; відкритості; налаштованості на 
спільне діѐльне спілкуваннѐ всіх суб’юктів освітнього процесу *12+. 

Вивченнѐ питаннѐ обґрунтуваннѐ середовищного підходу вказало на 
виокремленнѐ низкоя науковців понѐттѐ культурно-освітнього 
середовища та  соціокультурного середовища. Е. Мертенс даю визначеннѐ 
культурно-освітнього середовища, позиціонуячи його ѐк складне 
інтегроване понѐттѐ, сукупність освітньо-навчальних та культурно-виховних 
умов, ѐкі відображаять політичний і соціально-економічний розвиток, 
вітчизнѐні національно-культурні й історичні традиції, стан духовно-етичної 
сфери суспільства, а також розвиваять і формуять особистість *16]. 

Соціокультурне середовище, за визначеннѐм С. Тарасова, це складна 
структура суспільних, матеріальних і духовних умов, у ѐких реалізуютьсѐ 
діѐльність лядини. Середовище виѐвлѐютьсѐ істотноя умовоя розвитку 
особистості; у той самий час під впливом діѐльності лядини середовище 
зміняютьсѐ саме. Ось чому проблеми взаюмин лядини й середовища 
розглѐдаятьсѐ в межах різних наукових дисциплін і напрѐмів (філософіѐ, 
психологіѐ, соціальна екологіѐ, педагогіка, соціологіѐ тощо). 

Останню десѐтиліттѐ в науковий обіг було введено понѐттѐ 
«інформаційне освітню середовище», «віртуальне освітню середовище», 
«високотехнологічне віртуальне мережеве освітню середовище».  

Спроби моделяваннѐ сучасними науковцѐми нових типів освітніх 
середовищ зумовлені об’юктивними причинами. Длѐ молодого поколіннѐ, 
що виросло в оточенні цифрових медіа, ѐкі народилисѐ на початку 80-х і 
пізніше, характерний вже принципово інший стиль навчаннѐ. Длѐ їх 
символічного позначеннѐ вже застосовуятьсѐ різні визначеннѐ: «цифрове 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 9 (63) 

56 

поколіннѐ», «мережеве поколіннѐ», «учні нового тисѐчоліттѐ», «поколіннѐ 
геймерів», «поколіннѐ миттювих повідомлень» та ін. Суб’юкти навчаннѐ 
нового тисѐчоліттѐ демонструять комплекс стилів навчаннѐ, ѐкі 
характеризуятьсѐ доступністя й легкістя використаннѐ цифрових ресурсів, 
цифровоя грамотністя, вони мислѐть більш візуально, віддаять перевагу 
мультимедійному середовищу, маять командний дух, цілеспрѐмовані і 
прагматичні, чекаять відповідних навчальних ресурсів, щоб задовольнити 
власні індивідуальні потреби *4+ . 

Усе більш вживаним стаю понѐттѐ «інформаційне середовище». На 
думку М. Смирнова, «інформаційне середовище – це сукупність 
інформаційних умов існуваннѐ суб’юкта (це наѐвність інформаційних 
ресурсів і їх ѐкість, розвиненість інформаційної інфраструктури). Е. Петрова 
вважаю, що, сучасне інформаційне середовище можна визначити ѐк 
сукупність інформаційних умов існуваннѐ суб’юкта (наѐвність 
інформаційних ресурсів і їх ѐкість, розвиненість інформаційної 
інфраструктури), а також соціально-економічних і культурних умов 
реалізації процесів інформатизації *4+.  

Під розвивальним інформаційним освітнім середовищем Е. Ільѐсова 
розумію цілісну педагогічну систему, ѐка інтегрую в собі такі складові: сучасні 
(інноваційні) освітні технології, спрѐмовані на формуваннѐ інтелектуально-
розвиненої, соціально-значимої, креативної особистості, ѐка володію 
професійними знаннѐми, уміннѐми й навичками; інформаційні освітні 
ресурси (традиційні та електронні носії інформації, комп’ятерно-
телекомунікаційні навчально-методичні комплекси); засоби управліннѐ 
освітнім процесом; психолого-педагогічні умови, що сприѐять творчому 
саморозвиткові й формуять установки на розвиток креативного потенціалу. 
Розвивальне інформаційне освітню середовище вклячаю в себе дві складові – 
реальне освітню середовище і віртуальну медіа освітню середовище. 

Віртуальне освітню середовище Н. Запускаловоя визначаютьсѐ ѐк 
довільно конструйована структура інформаційного середовища, інтегрована 
сукупністя автономних суб’юктів, зв’ѐзок ѐких маю нелінійний, імовірнісний 
характер, і реалізую їх життюві стратегії й ціннісні оріюнтації в інтерактивній 
соціальній взаюмодії в умовах інституціоналізації ризиків, обумовлених 
невідповідністя існуячих і віртуальних освітніх реальностей *6+.  

Зокрема, Л. Ахметов зазначаю, що віртуальне навчальне середовище 
в загальному виглѐді – комп’ятерне відображеннѐ реального навчального 
середовища, елементів світобудови, а також сукупності неіснуячих у 
реальності об’юктів, здатних виконувати (безпосередньо або 
опосередковано) навчальні функції. Віртуальний навчальний простір ю 
частиноя загального простору розвитку особистості, пов’ѐзаного з 
оволодіннѐ знаннѐми, способами творчої діѐльності, науковим 
світоглѐдом, і ю сукупність можливостей віртуального середовища в 
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опосередкуванні особистісного розвитку, обумовлених участя в 
педагогічному процесі, умовами формувального віртуального середовища 
й індивідуальними особливостѐми *1+. 

На увагу заслуговую дослідженнѐ Т. Носкова, ѐкий вводить понѐттѐ 
високотехнологічного віртуального мережевого освітнього середовища, 
ѐке визначаю ѐк систему освітніх умов, необхідних длѐ запуску, на базі ІКТ, 
паралельних, додаткових до традиційних, процесів соціалізації і 
професіоналізації суб’юкта, що здійсняятьсѐ з урахуваннѐм нової, сучасної 
інформаційної та комунікаційної поведінки молоді в мережевому 
середовищі. 

Ми можемо припустити, що за процесами інформатизації, 
віртуалізації всього життѐ лядини, за науковими револяціѐми й вибухом 
наукової творчості стоѐть процеси накопиченнѐ інформації в ноосферу 
(В. Вернадський, Н. Моісеюв). Це культурна інформаціѐ, ѐка дозволѐла не 
просто виживати цивілізаціѐм, але накопичувати наукові, релігійні, 
філософскі знаннѐ, перетворяячи ці знаннѐ в техніку і технології, устрій 
життѐ. У даний час виникла й розвиваютьсѐ в усьому світі інформаційна 
цивілізаціѐ, ноосфера переростаю в інфоноосферу – глобальний 
інформаційний простір, а понѐттѐ інформаціѐ набуваю категоріальний 
статус длѐ філософії освіти. 

У системі світової освіти еволяціѐ ноосфери й інфоноосфери спільно 
з інтеграційними процесами привели до еволяції педагогіки в едукологія 
*13+. В. Ізвозчіковим, ѐкий визначаю едукологія ѐк наукову галузь, що 
вивчаю комплекс упорѐдкованого і стихійно циркуляячого в інформаційній 
сфері Землі знаннѐ про світові й регіональні, індивідуально-емпіричні 
освітні процеси та системи, ѐкі виступаять ѐк інформаційний фонд Землі – 
Космосу *14+. 

З оглѐду на все вищезазначене виникаю необхідність 
переосмисленнѐ окремих категорій, ѐкими оперуять у контексті 
середовищного підходу. Ми вважаюмо за необхідне конкретизувати, 
уточнити зміст понѐттѐ «інформаційно-розвивальне середовище». 
Зважаячи на те, що длѐ термінологізації певного понѐттѐ необхідно 
вичленувати денотат із реальної дійсності, співвіднести у свідомості з 
певним об’юктом, тобто приписати йому дефініція, покладаюмосѐ на 
попередні дослідженнѐ, теорія інфоноосфери, трактуюмо його ѐк 
сукупність умов, засобів, взаюмостосунків, обумовлених циркуляячим в 
інформаційній сфері Землі знаннѐм про світові і регіональні, 
індивідуально-емпіричні освітні процеси. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Аналіз 
поглѐдів на визначеннѐ дефініції «освітню середовище» даю підстави 
стверджувати, що, у цілому, освітню середовище розглѐдаютьсѐ сучасними 
науковцѐми з точки зору його функціональності, а саме ѐк: система впливів 
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умов формуваннѐ особистості; простір, де соціалізуютьсѐ й розвиваютьсѐ 
особистість; ѐк змодельоване середовище длѐ реалізації можливостей 
індивіда. Змістове та структурне наповненнѐ терміну «інформаційне 
освітню середовище» маю технологічний характер і потребую уточненнѐ. 
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РЕЗЮМЕ 

Ковалевская Наталия, Пасичниченко Анжела. Современные представлениѐ о 
образовательной среде как психолого-педагогическом феномене. 

Статьѐ содержит краткий обзор особенностей организации 
образовательной среды на разных исторических этапах. Охарактеризованы модели, 
типы и виды сред, осуществлен анализ структурных компонентов 
образовательной среды. Авторами проанализированы современные научные труды, 
содержащие толкование терминов «среда», «средовой подход», «образовательнаѐ 
среда», «образовательно-развиваящее пространство», «информационнаѐ среда», 
«социокультурнаѐ среда». Определена взаимозависимость средовых процессов от 
процессов в ноосфере. Уточнено понѐтие «информационно-развиваящаѐ среда».  

Ключевые слова: среда, пространство, образовательнаѐ среда, развиваящаѐ 
среда, образовательно-развиваящаѐ среда, средовой подход, информацинно-
развиваящаѐ среда. 

 
SUMMARY 

Kovalevska Nataliia, Pasichnichenko Anzhela. Modern views of educational 
environment as psychological and pedagogical phenomenon. 

The article contains a brief overview of the features of the organization of the 
educational environment at different historical stages from the earliest times to the present. 
An attempt of theoretical analysis and interpretation of the concept of educational 
environment has been made. The peculiarities of its functioning in the modern scientific and 
pedagogical area have been covered. Analysis of the literature makes it possible to assert 
that there is no single classification of educational environments. 

The authors have analyzed the current scientific works containing the interpretation of 
the terms: “environment”, “environmental approach”, “educational environment”, 
“educational and developmental environment”, “information environment” and 
“sociocultural environment”. 

To achieve the purpose of the article there has been used an analysis of psychological 
and educational, and philosophical literature on the issues of the functioning and 
organization of the environment. 

Models, types and kinds of environments have been characterized. The analysis of the 
structural components of the educational environment has also been made. 

It’s been determined that modeling new types of educational environments by 
modern scientists is due to objective reasons. Fundamentally different style of studying is 
typical for the younger generation, who was born in the early 80s and later, and has grown 
up surrounded by digital media. Considering the fact that during the last decade the scientific 
concepts of “information educational environment”, “virtual educational environment”, 
“high-tech virtual network educational environment” were introduced, a short analysis of 
these definitions has been made. 

Interdependence of environmental processes and processes in the noosphere has been 
established. Basing on the analysis of psychological and educational, and philosophical literature 
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authors have suggested that at this stage the worldwide information civilization has appeared 
and is developing, noosphere grows into infonoosphere – the global information space, and the 
concept of information gains a categorial status for philosophy of education. 

Regarding the fact that semantic and structural content of the term “information 
educational environment” is technological in nature, a concept of “information and 
developmental environment” has been detailed. 

Key words: environment, area, educational environment, developmental 
environment, educational and developmental environment, environmental approach, 
information and developmental environment. 
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ПОРАДИ В. МАСАЛЬСЬКОГО ЩОДО НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ, БУДОВИ 

СЛОВА, ПРАВОПИСУ, ПРИЩЕПЛЕННЯ УЧНЯМ ОРФОЕПІЧНИХ ТА 
ОРФОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК 

 
Мета статті – розглѐнути методичні поради відомого вітчизнѐного 

вченого-філолога і педагога В. Масальського щодо навчаннѐ фонетики, будови слова, 
правопису, прищепленнѐ учнѐм орфоепічних та орфографічних навичок на уроках 
української мови в середній школі. 

Науковець вважаю, що в умовах викладаннѐ двох східнослов’ѐнських мов 
вивченнѐ фонетики української та російської мов створяю в учнів основу длѐ 
свідомого оволодіннѐ нормами літературної вимови. Методист радить з’ѐсовувати 
високі ѐкості звукової системи цих мов – їх милозвучність. Щоб закласти за 
допомогоя вивченнѐ фонетики міцну основу орфографічної грамотності учнів, 
потрібне добре засвоюннѐ фонетичних і правописних закономірностей. Уміннѐ 
визначати склад слова важливе длѐ успішного засвоюннѐ орфографії. Доведено, що 
поради вченого не втрачаять цінності й сьогодні. 

Ключові слова: навчаннѐ фонетики, будови слова, правопису на уроках 
української мови, звук, милозвучність, формуваннѐ орфоепічних та орфографічних 
навичок, свідоме оволодіннѐ нормами літературної мови. 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах, відповідно до 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, з 
урахуваннѐм Загальноювропейських рекомендацій з мовної освіти, 
завданнѐ освітньої галузі в середній і вищій школі полѐгаю в подальшому 
розвиткові базових лексичних, граматичних, культуромовних, стилістичних, 
орфоепічних, правописних умінь і навичок учнів на основі узагальненнѐ й 
поглибленнѐ знань про мову ѐк суспільне ѐвище, а також виробленнѐ 
комунікативних умінь і навичок ефективного спілкуваннѐ в різних життювих 
ситуаціѐх *3; 4+. Витоки сучасних підходів до навчаннѐ учнів української 




