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В статье раскрывается одна из форм развития современного общества – открытая образователь-
ная среда, способствующая созданию комфортных условий для развития обучающихся, повышающая 
их мотивацию к обучению, способствующая достижению ими высоких образовательных результатов и 
являющаяся важнейшим условием при создании информационно-социальной среды. 

Ключевые слова: открытая образовательная среда, информационно-образовательная среда, образо-
вание, процесс обучения.

The article reveals the one of the forms of modern society development - an open educational environment, 
which promotes the creation of favorable conditions for the development of students, increases their motivation 
to study, contributs to the achievement of high educational outcomes and is an important condition for creation 
of information-social environment.
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Глобальні зміни в культурі, науці, економіці, соціокультурної дійсності останніх років 
вимагають перехід суспільства до принципово нового відкритого інформаційного середови-
ща, здатного акумулювати інноваційні процеси та тенденції сучасних досягнень. Природним 
є необхідність віддзеркалення цих об’єктивних реалій в сучасній освіті, одним із завдань якої 
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є побудова відкритого освітнього середовища шляхом інтеграції інформаційних і телекомуні-
каційних технологій у навчально-виховний процес.

У центрі уваги як світових, так і українських освітян-науковців, починаючи з XXI сто-
ліття, постають аспекти облаштування сучасного освітнього простору в умовах відкритості 
освітньої політики глобальному ринку знань та інноваційних технологій. Оскільки освітній 
простір практично кожної сучасної держави є частиною світового, він не може ігнорувати за-
даний глобальний вектор розвитку. 

Застосовуючи такий принцип, як відкритість науково-інформаційного та культурного 
простору, освіта не може залишатися замкненою системою – ні щодо власного суспільства 
та його інтересів, ні щодо заданих світовою спільнотою напрямків перетворення та розвитку. 
Зрозумілим у цьому контексті стає той факт, що важливим завданням освітньої політики є 
ідея відкритості. 

Сьогодні існують наукові праці, де аналізується поняття «відкритий простір освіти». Це 
праці таких відомих українських освітян як В. Андрущенко, Л. Губерський, В. Журавський,  
І. Зязюн, В. Кремень, М. Попович та інші. Російські вчені також приділяють значну увагу роз-
вітку відкритого освітнього середовища. Серед них можна виділити праці таких науковців, як 
А. Адамський,А. Бердашкевич, Г. Гершунський, В. Ледньов, Г. Прозументова.

Так наприклад, доктор педагогічних наук, професор Г. Прозументова у своїй праці «Пе-
реход к Открытому образовательному пространству: стратегия субъективации» описує по-
рівняльний аналіз між педагогічними термінами  «Закрита система» і «Відкритий освітній 
простір». Головним, на її думку є наступне:

1. Місце людини в освіті, можливість/неможливість впливати, брати участь в освіті, 
створювати власні реальні освітні форми.

2. Рушійні сили зміни освіти. Виняткова роль у зміні «Закритої освіти» – держзамовлен-
ня і його редуковані форми (постанови, директиви, навчальні плани, програми тощо). Роль 
освітніх ініціатив та інноваційної діяльності у змінах Відкритого освітнього простору.

3. Відношення до «людського ресурсу»: «облік» його в Закритій системі освіти, а точні-
ше, функціональна редукція людського змісту діяльності в цій системі і розвиток людського 
ресурсу, його прирощення у Відкритому освітньому просторі.

Отже, «відкритість освіти – це її здатність забезпечити відкритий простір для розви-
тку особистості, для засвоєння нею відкритого світу, вільного від ідеологічних догм і купюр, 
евфемізмів і недомовок. Це розгорнутість освітньої системи до інтересів і потреб, повсякден-
ного життя особистості і суспільства, до співпраці учня і вчителя, суспільства і навчальних 
закладів. Відкритість освіти – це її готовність до зустрічі, діалог з іншими освітніми система-
ми і педагогічними культурами, до усвідомлення їх спільності, глибинних гуманістичних цін-
ностей і неподільності сучасного глобального світу освіти – як зростаючої взаємозалежності 
його доль. І на цій основі – готовність до інтеграції у світову освітню спільноту» [4].

Оскільки метою нашої статті є ідея інтеграції відкритого освітнього середовища у вір-
туальний інформаційний простір (інтернет-середовище), необхідно, поряд з поняттям «Від-
критий освітній простір» приділити увагу також поняттю «віртуальне освітнє середовище».

На думку М. Вайндорф-Сисоєвої віртуальне освітнє середовище доцільно розглянути 
виходячи з таких точок зору:

1. З технологічної точки зору. Це інформаційний простір взаємодії учасників навчаль-
но-виховного процесу, що породжено технологіями інформації та комунікації та містить 
комплекс комп’ютерних засобів і технологій, що дозволяє здійснювати управління вмістом 
освітнього середовища та комунікацію учасників [1].

2. В організаційно-комунікаційному аспекті віртуальне освітнє середовище – це складна 
самоналагоджувальна (передбачає коригування поведінки, дій учасників процесу комунікації 
стосовно до змінних умов) і самовдосконалювана (передбачає поступове встановлення ефек-
тивного взаємозв’язку, її вдосконалення у засвоєнні більш складних типів взаємозв’язків) 
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комунікативна система, що забезпечує прямий і зворотний зв’язок між учнями та іншими 
учасниками навчального процесу [2]. 

До переваг віртуального освітнього середовища відносяться [10]:
1) гнучкість – можливість здійснення навчального процесу в зручному місці і зручний 

час, незалежно від місця знаходження учасників освітнього процесу;
2) інтерактивність – використання у навчальному процесі інтернет-технологій, що 

дозволяють розширити можливості реалізації навчання в інтерактивних формах; 
3) мобільність – віртуальна мобільність є формою здійснення академічної мобільності, 

яка на відміну від просторової, що припускає очне навчання у навчальному закладі, сприяє роз-
ширенню освітнього процесу за рахунок використання технологій (наприклад, електронного 
навчання), організації сучасних освітніх мереж у сфері безперервного навчання. Таким чином, 
віртуальна мобільність може розглядатися як можливість для учнів та вчителів «віртуально пе-
реміщатися» у віртуальному освітньому просторі з одного навчального простору в інший з ме-
тою отримання знань, їх передачі або обміну досвідом, подолання національної замкненості.

4) економічна ефективність − зниження витрат на навчання, особливо це актуально, 
коли процес навчання охоплює учнів з декількох населених пунктів або, навіть, країн;

Розглянувши різні точки зору [3, 6, 8] щодо поняття освітнього середовища в контексті 
віртуального простору, маємо можливість виділити декілька основних підходів до пояснення 
його існування саме в межах інтернету:

 – педагогічно доцільно організоване середовище, що оточує окрему дитину чи бага-
тьох дітей;

 – частина середовища, де домінує певний педагогічно сформований спосіб життя;
 – динамічна мережа взаємопов’язаних педагогічних подій, що створюються зусиллями 

соціальних суб’єктів різного рівня (колективних та індивідуальних) і виступають інтегрова-
ною умовою особистісного розвитку людини – дорослого і дитини.

Освітнє середовище розглядається як динамічна мережа взаємопов’язаних педагогічних 
подій, ключовим моментом яких виступає спільна діяльність, що орієнтована на співпрацю 
та активну діяльну позицію суб’єктів-учасників. То ж маємо можливість виділити педаго-
гічно організоване середовище (навчально-розвиваюче середовище ЗНЗ, позакласне розви-
вально-дозвільне середовище) і педагогічно неорганізоване середовище – середовище вільної 
життєдіяльності та неформального спілкування (позашкільне освітнє, масово-комунікаційне, 
сімейне середовище, середовище вікового і міжвікового спілкування тощо) [12].

На новому етапі інноваційної діяльності, діяльність вчителів щодо розробки та реаліза-
ції концепції ЗНЗ, як багатопрофільної, адаптивної, здатної забезпечити становлення особис-
тості учня в освітньому процесі, призвела до необхідності побудови відкритої освітньої сис-
теми, як необхідної умови ефективного розвитку особистості учня. Педагогічний потенціал 
такого відкритого освітнього віртуального середовища зосереджено у наступному:

 – організація колективної діяльності та співпраці в групах;
 – індивідуалізація навчального процесу;
 – створення ситуації успішності для учнів;
 – можливість забезпечення діяльністного підходу;
 – гнучкість організаційної структури навчання з використанням дистанційних освітніх 

технологій (ДОТ);
 – можливість інтенсифікації процесу навчання;
 – орієнтація на самоосвіту;
 – соціалізація учнівської молоді;
 – забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу;
 – варіативність змісту освітнього ресурсу. 

Таким чином, педагогічний потенціал відкритого освітнього віртуального середовища 
можливо зобразити наступною схемою:
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Рис. 1. Педагогічний потенціал відкритого освітнього інтернет-середовища

Узагальнюючи вищенаведене, позначимо наступні основні характеристики, притаманні 
відкритому освітньому інтернет-середовищу:  

 • навчання починається з будь-якого рівня готовності учня, незалежно від його «старто-
вих можливостей», тобто, доступно для всіх та відповідає принципам вільного вибору умов 
навчання;

 • у географічному відношенні, побудоване на широкомасштабних освітніх мережах;
 • орієнтоване на зміну потреб, умов, запитів соціокультурної ситуації, ця система самоор- 

ганізовується та саморозвивається;
 • враховує особистісні особливості та індивідуальні можливості кожного учня;
 • побудоване на основі взаємодій між суб’єктами освітньої системи;
 • допускає гнучке поєднання різних форм навчання та спілкування: індивідуальні, пар-

ні та групові форми роботи, використання діалогу та полілогу у навчальному процесі тощо;
 • забезпечує вибір індивідуальної «траєкторії» навчання дитини.

Таким чином, можемо підкреслити, що освітнє середовище створює комфортні умови 
для розвитку учнів, підвищує їх мотивацію до навчання, сприяє досягненню ними високих 
освітніх результатів і є важливою умовою успіху будь-якого навчального закладу.

При цьому необхідно пам’ятати – щоб дитина розвивалася, потрібно грамотно органі-
зувати її діяльність. Адже за пасивного сприйняття навчального матеріалу розвиток дитини 
не відбувається. Власна активна діяльність дитини, що проектується вчителем заздалегідь у  
навчальній ситуації, є основою розвитку універсальних навчальних дій, тобто, здатність ди-
тини до саморозвитку та самовдосконалення шляхом свідомого та активного засвоєння ново-
го соціального досвіду і здібностей до моделювання та управління.

Сучасне освітнє середовище – це відкрита педагогічна система, спрямована на форму-
вання творчої інтелектуально і соціально розвиненої особистості. Одним із аспектів успішного  
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існування сучасного інформаційно-освітнього середовища є впровадження ІКТ-технологій в 
освітній процес.

Головна ідея створення відкритого освітнього інформаційного середовища – це компе-
тентнісний та особистісно орієнтований підхід у навчанні, вихованні, підвищення кваліфі-
каційного рівня суб’єктів інформаційного середовища. Воно має максимально задовольнити 
бажання суб’єктів інформаційного середовища щодо розширення діапазону навчальних пот-
реб до максимального, інформаційно забезпечити рівні освіти, навчальні заклади та інфор-
маційно-освітні ресурси, незалежно від місцезнаходження будь-якого суб’єкта, освітнього 
ресурсу або послуги, якої він потребує, використовуючи типові технології, що реалізуються 
у середовищі Інтернет.

Оскільки суб’єктів інформаційного середовища можна умовно поділити на три основні 
групи: перша − учні, друга − вчителі, вчені, психологи, вихователі, наукові співробітники в 
галузі освіти, адміністрація навчальних закладів, третя – батьки та учасники освітнього ін-
формаційного середовища, які безпосередньо не пов’язані з навчальним процесом. Необхідно 
також зазначити і цілі, що стоять перед творцями цього середовища, для цих основних груп:

Для першої групи (учні):
 – сформувати світогляд відкритого інформаційного суспільства;
 – забезпечити високий ступінь співробітництва учня зі вчителями, психологами та 

іншими фахівцями в галузі освіти;
 – забезпечити умови для розвитку умінь та навичок критичного мислення у процесі 

діяльності зі значним обсягам інформації, а також здатності здійснювати її вибір і нести за 
нього відповідальність;

 – формувати навички самостійної роботи з навчальним матеріалом, використовуючи 
засоби ІКТ;

 – розвивати вміння знаходити та інтерпретувати зв’язок між навчальними знаннями та 
явищами реального життя, до яких ці знання можуть бути застосовані;

 – розвивати здібності розв’язувати нетрадиційні задачі, використовуючи набуті знання, 
уміння та навички;

 – сприяти розвитку комунікабельності, що передбачає повагу до різних точок зору, 
вміння аналізувати їх, навички публічних виступів, участі у дискусіях, вміння встановлювати 
та підтримувати контакти, працювати в команді.

Для другої групи – вчителі, вчені, психологи, вихователі, наукові співробітники у галузі 
освіти, адміністрація навчальних закладів:

 – забезпечити поширення накопиченого досвіду щодо використання інформаційних та 
комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;

 – забезпечити високий ступінь співробітництва між фахівцями в галузі освіти;
 – забезпечити накопичення, інформаційну цілісність та сумісність даних навчального 

процесу;
 – забезпечити сумісність форм, методів і засобів навчання зі сучасним навчальними 

програмним;
 – забезпечити можливості швидкого пошуку, доступу та отримання методичної, нав-

чальної, наукової інформації;
 – створювати умови для підвищення якості, доступності та гнучкості освітнього про-

цесу;
 – розвивати міждисциплінарні зв’язки в освітньому процесі;
 – сприяти якісному впровадженню технологій відкритої освіти (дистанційної освіти, 

віртуальної школи) в систему освіти;
 – сприяти вдосконаленню адміністративно-управлінської діяльності.

Для третьої групи (батьки та учасники освітнього інформаційного середовища, які не 
пов’язані з навчально-виховним процесом):
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 – надати можливість безпосередньої участі у навчально-виховному процесі, оцінювати 
якість освіти, приймати активну участь в обговоренні та створенні проектів, що можуть ви-
значати стратегію розвитку освіти загалом;

 – сприяти розвитку комунікативних здібностей суб’єктів інформаційного середовища;
 – сприяти формуванню нового інформаційного рівня культурних національних тради-

цій, розвитку етнокультурної взаємодії;
 – створювати умови для вільного доступу до інформації суб’єктів інформаційного се-

редовища.
Таким чином, стратегія побудови відкритого освітнього інтернет-середовища ґрунтуєть-

ся на сучасних потребах громадян у знаннях. У такому середовищі більш повно реалізується 
можливість багатовимірного руху споживача освітніх послуг в освітньо-професійному серед-
овищі, створюються оптимальні умови для розвитку особистості через навчання і професій-
но-освітній консалтинг у межах єдиних технологічних засобів.
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