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Освіта у сільській місцевості має усвідомлюватися як цілісний 

освітньо-культурний процес, як особистісно-орієнтована педагогічна 
система. Динамічні зміни, що відбуваються в сучасній освіті, значною мірою 
визначаються впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Сучасний освітній 
заклад зберігає ряд сутнісних характеристик, серед яких великого значення 
набуває процес формування доцільного освітнього середовища для 
задоволення потреб особистісного розвитку учасників навчально-виховного 
процесу.  

Ідея формування освітнього середовища як ключова умова підвищення 
якості освіти усвідомлюється як цілісне явище. Це означає, що цілі, зміст, 
організація навчальної діяльності тісно взаємодіють і виступають 
складовими навчально-виховного середовища. Нові завдання школи, 
різноманіття навчальних закладів, навчальних програм, підручників, 
соціокультурні процеси, розгортання інформаційного простору формують 
структуру освітніх середовищ, впливають на способи взаємозв’язку з 
зовнішніми та внутрішніми факторами. 

Поняття «середовище» відображає залежність та взаємозв’язок умов, 
що забезпечують розвиток людини, її взаємодію з оточенням. Як зазначає 
В.І. Слободчиков, «середовище – це не просто соціальна статична одиниця, 
це складна система, що знаходиться в постійному розвитку і охоплює різні, 
близькі і далекі життєві сфери» [6]. 

Зазначимо, що середовищний підхід в педагогічному процесі визнано 
як перспективний на рівні «Всесвітніх доповідей з освіти» ЮНЕСКО. 

Численні видання останніх років свідчать про всезростаючий інтерес 
науковців, педагогів-практиків до понять «освітнє середовище», «культурно-
освітнє середовище», «середовище вікового спілкування», «навчально-
виховне середовище» та ін. (С.К. Болдирєва, М.Л. Селиванова, 
Е.В. Бондаревська та ін.). Кожний із зазначених термінів включає певний 
перелік елементів, що характеризують ту чи іншу сферу людської діяльності. 

У сучасній педагогіці науковцями досліджуються різні аспекти 
«освітнього середовища», зокрема Віленським М.Я., Конєвим В.Я., 
Мещеряковою Є.В, Слободчиковим В.І., Шендрик І.Г. та ін. 

Під освітнім середовищем психологи, педагоги розуміють систему 
умов, що створюються для особистісного розвитку учасників навчально-
виховного процесу, серед яких: освітні технології, навчальна та управлінська 
діяльність, способи взаємодії з зовнішніми чинниками.  

Звертаючись до багаторічного досвіду досвідченого педагога 
О.А. Захаренка, у контексті формування освітнього середовища та його 
взаємозв’язку з оточуючими факторами, подає вдалу характеристику 
сільської школи, порівнюючи її із своєрідною проекцією суспільства, в якому 



вона працює. Педагог зазначає, що картина сільської школи залежить від 
«кольору» виробничої сфери на селі. А в останній час надто вона посіріла 
через сувору дійсність: зубожіння, занедбаність колективних господарств [2]. 

У педагогічній науці відомі праці М.М. Бахтіна, Л.С. Виготського, 
Н.З. Чавчавадзе, В.І. Панова, що висвітлюють окремі аспекти освітніх 
середовищ. Інша група фундаментальних досліджень присвячена проблемам 
філософії освіти (Н.Б. Крилова, Е.Г. Осовський, В.С. Швирьов та ін.), в яких 
викладено концепції, ідеї, що дозволяють досліджувати, розкривати місце і 
роль освітнього середовища, зрозуміти фундаментальні, ціннісні орієнтири 
людини як суб’єкта цього ж середовища. 

У літературних джерелах різних періодів обґрунтовано всебічні 
характеристики навчально-виховного середовища, зокрема: виняткова 
пластичність (Л.С. Виготський, 1926), системність (Л.І. Новикова, 1989), 
доцільність (Н.Б. Крилова, 1995), векторність (В.А. Ясвін, 1997), 
конфігуративність, насиченість, структурованість (В.І. Слободчиков, 2000), 
взаємозв’язок компонентів (Н.Ф. Гафурова, 2000).  

Як показує аналіз теоретичних джерел, вчені досліджують структуру 
освітнього середовища, правила використання інструментарію 
«середовищного підходу». Зокрема, В.А. Ясвін формальними параметрами 
освітнього середовища вважає: широту, інтенсивність, модальність, ступінь 
усвідомленості, стійкість, емоційність, узагальненість, домінантність, 
когерентність, активність, мобільність.  

У своїх наукових працях В.І. Слободчиков вказує на принципи 
організації освітнього середовища в залежності від його типу та зв’язків між 
компонентами, зокрема: середовище, організоване за принципом 
однорідності, однаковості (домінують адміністративно-цільові зв’язки); 
середовище, організоване за принципом хаотичності, ситуативності (зв’язки 
й відносини мають конкуруючий характер, відбувається автономізація 
освітніх систем); середовище, організоване за принципом варіативності як 
єдності системи (зв’язки й відносини будуються на засадах кооперації, 
відбувається об’єднання ресурсів, визначаються траєкторії розвитку суб’єктів 
педагогічного процесу. 

Сучасна педагогічна наука поряд з синергетичним, особистісно-
орієнтованим, функціонально-діяльнісним, гуманістичним, компетентнісним 
підходами активно досліджує середовищно-орієнтований підхід до навчання, 
що розглядається як психолого-педагогічна проблема. Як базове поняття 
використовується «навчально-виховне середовище» як таке, що відбиває 
системні формуючі впливи предметного, соціального й інформаційного 
оточення. Зокрема, у своїх працях Ю.С. Мануйлов «середовищний підхід» 
представляє як спосіб організації середовища й оптимізації його позитивного 
впливу на розвиток особистості школяра. На думку вченого, середовищно-
орієнтований підхід у навчанні дозволяє перенести акцент у діяльності 
вчителя чи викладача з активного педагогічного впливу на особистість учня, 
спрямувавши в русло активного використання навчально-виховного 
середовища, у якому відбувається його самонавчання і саморозвиток. При 



такій організації включаються механізми внутрішньої активності учня, його 
тісна взаємодія із тим же середовищем [3]. 

У своїх працях дослідники, як правило, досліджують одне із 
зазначених понять і подають авторське тлумачення, розкриваючи своє 
бачення сутності освітнього середовища. Вченими «освітнє середовище» 
розглядається як частина соціокультурного простору, зона взаємодії 
педагогічних систем, окремих елементів чи суб’єктів освітніх процесів. 

Ідеї формування різних типів середовищ науковці використовують 
розробляючи загальнонаукові, педагогічні, психологічні підходи, зокрема, 
авторські погляди на цю проблему знаходимо у працях учених 
Б.Д. Ельконіна, В.І. Слободчикова, С.К. Бондаревої, В.А. Ясвіна та ін. 

Аналізуючи різні теоретичні джерела та враховуючи різні погляди на 
формування освітнього середовища, коротко подаємо такі характеристики та 
параметри освітнього середовища. 

Широта освітнього середовища пов’язана зі структурно-змістовною 
характеристикою, що показує, які суб’єкти, об’єкти, процеси і явища 
включені в дане середовище. Наприклад, учень із незаможної селянської 
родини, низьким матеріальним достатком перебуває частіше у мінімальному 
освітньому середовищі, що значно відрізняється від умов столичного 
випускника, який з раннього віку одержує додаткову освіту, має можливість 
подорожувати, відвідувати інформаційні центри, користуватися 
комп’ютерною технікою тощо. 

Інтенсивність освітнього середовища – структурно-динамічна 
характеристика, що показує ступінь насиченості середовища впливами й 
можливостями. Прикладом високої інтенсивності освітнього середовища 
можуть бути організовані спеціальні курси, що проводяться викладачами 
ВНЗ, де використовуються різні інтерактивні форми й методи занять: 
тренінги, ділові ігри, захисти індивідуальних проектів, перегляд 
відеоматеріалів тощо. 

Ступінь усвідомленості освітнього середовища – показник свідомого 
включення всіх суб’єктів в освітній процес. У такому середовищі всі 
педагоги, учні, батьки добре мотивовані щодо майбутнього вибору, кожний 
усвідомлює відповідальність як за власну підготовленість, так і за результати 
спільної діяльності. 

Узагальненість освітнього середовища характеризує ступінь 
координації діяльності всіх суб’єктів даного освітнього середовища. Високий 
ступінь узагальненості освітнього середовища навчального закладу 
забезпечується наявністю концепції діяльності закладу, яка доведена до всіх 
учасників освітнього процесу, активно обговорювалася всіма членами 
закладу. 

Емоційність освітнього середовища характеризує співвідношення в 
ньому емоційного й раціонального компонентів. Очевидно, що певне освітнє 
середовище може бути як більш емоційно насиченим, так і емоційно 
збіднілим. Емоційність навчального середовища деякою мірою 
співвідноситься і з типом її модальності. Високі показники емоційності, за 



типологією Я. Корчака, характерні для творчого й кар’єрного середовища, 
більш низькі – у догматичному і безтурботному. 

Домінантність освітнього середовища характеризує значимість 
даного локального середовища в системі цінностей суб’єктів навчально-
виховного процесу. Домінантність описує освітнє середовище за критерієм 
«значуще-незначуще». Це показник ієрархічного положення даного 
освітнього середовища стосовно інших джерел впливу на особистість: чим 
більшу роль відіграє певне освітнє середовище в розвитку людини, тим 
вагоміша його роль, тим більша його домінантна. 

Когерентність (узгодженість) освітнього середовища показує ступінь 
узгодженості впливу на особистість даного локального середовища із 
впливами інших факторів. Когерентність характеризує освітнє середовище за 
критерієм «гармонійне-негармонійне». Це показник ступеня узгодженості 
всіх локальних середовищ, функціональним суб’єктом яких є дана 
особистість. Іншими словами, когерентність показує, чи дане середовище 
відокремлене від особистості чи вона інтегрована в це середовище. Про 
високий ступінь когерентності освітнього середовища школи може, 
наприклад, свідчити чітка орієнтованість на освітні цілі, на соціальне 
замовлення села, регіону, комерційне замовлення підприємства та ін. 

Соціальна активність освітнього середовища служить показником 
його соціально орієнтованого творчого потенціалу, його зв’язків з 
соціокультурними установами, закладами, громадськими організаціями 
тощо. 

Мобільність освітнього середовища служить показником його 
здатності до передбачених змін, еволюційних перетворень у напрямі 
вдосконалення. Готовність до постійних, активних, узгоджених та 
спланованих перетворень в його організації, в оновленні зв’язків із 
зовнішніми та внутрішніми компонентами.  

Стійкість освітнього середовища відбиває його стабільність. 
Параметром стійкості служить часовий вимір, підготовлений опис досвіду 
щодо функціонування цього середовища, динаміка його розвитку, позитивні 
сторони, традиції. 

На наш погляд, навчально-виховне середовище школи як сукупність 
цінностей і зразків успішного вирішення життєвих цілей та завдань служить 
джерелом цілеспрямованого розвитку особистості. Це особливим чином 
організовано педагогічне середовище, що стимулює розвиток і саморозвиток 
кожного учасника цього процесу, це система умов для особистісного і 
творчого розвитку всіх суб’єктів освітнього процесу, і найцінніше – це 
середовище розвитку і виховання особистості, яке створював упродовж своєї 
педагогічної діяльності Олександр Антонович Захаренко.  

У своїх спогадах автор пише: «… навчально-виховний процес ми 
намагалися будувати на принципах гуманізму і демократії. У школі учень має 
почуватися, як у батьківській хаті. До школи він має бігти, а не йти, 
знаючи, що в школі він пізнає радість відкриття своєї сутності в цьому 
мінливому світі. В школі його не образять, на нього не гримнуть, а 



порадять, підтримають, дадуть можливість розкрити себе, свою творчу 
обдарованість». 

У школі, яку творив Олександр Антонович, учитель завжди відкритий. 
приязний, допитливий, доброзичливий, повсякденно прагне до нового, 
передового, ділиться своїм надбанням. 

Формуючи освітнє середовище як цілісну систему, О.А. Захаренко 
пише: «технологією навчально-виховного процесу в школі потрібно 
передбачити , щоб кожного разу, кожного року перед учнівським і 
педагогічним колективами, перед батьками, громадськістю була поставлена 
мета, до якої треба йти спільно. Ця мета має захопити дітей, учителів, 
батьків. Тоді школа житиме цікаво, творчо, бачитиме перспективу».  

На запитання, чи можна підняти планку рівня знань дітей сільської 
школи, Олександр Антонович відповідав: «Так, можна, якщо принцип 
навчання буде демократичним і передбачатиме високу відповідальність за 
одержання знань як з боку вчителя, так і дитини при глибокому переконанні 
останньої в необхідності знань. 

Боротьба за знання високого ґатунку розпочинається в дитячому 
садку, в молодших класах, в сім’ї, де проводиться діагностика дитячих 
характерів, уподобань, природних нахилів. Ці дані уточнюються,  
навчальний процес будується з урахуванням можливостей дитини» [2]. 

Велике значення надає педагог навчально-виховному середовищу у 
початковій школі В молодших класах мають працювати особливі люди, 
знаючі, творчі, з розвинутим почуттям відповідальності. Адже практично в 
їхніх руках доля і майбутнє нашої України. Саме на етапі початкової освіти 
формується і відпрацьовується соціальний досвід школяра, закладаються 
основи його активної взаємодії з зовнішнім оточенням. У цьому просторі 
діти вчаться сприймати складні життєві явища, у них згладжуються прояви 
невпевненості, почуття незахищеності, формується гуманістична 
спрямованість, власні переконання та усвідомлений вибір дій. У навчально-
виховному середовищі школи молодший школяр засвоює систему цінностей, 
норм, стереотипів суспільства, відпрацьовується система внутрішніх 
регуляторів, звичних форм поведінки. У ньому він не просто адаптується в 
колективі, соціальному оточенні, а сам стає творцем свого життя. Із школи 
має вийти допитлива і всебічно освічена людина. Ми повинні прищеплювати 
учневі потребу вчитися усвідомлено, самостійно, цілеспрямовано, зазначав 
О.А. Захаренко.  

Першочергове завдання сільської школи – це утвердження культу 
праці, мова йде не лише про фізичну працю. Як зазначав О.А. Захаренко, 
«утверджувати культ праці – це привчати до праці настільки, щоб людина не 
могла жити без неї» і для цього створював усі умови: робота на навчальних 
ділянках, де учні вирощують лікарські рослини різних видів, догляд за 
рослинами у дендропарку та ін. Якщо ми зможемо виховати в учнів повагу і 
любов до праці, зазначає О.А. Захаренко, то тоді зможемо виростити 
справжніх громадян нашої України. Без залучення до практичних справ 
трудолюбиву людину не виховаєш.  



Перед педагогами постає завдання наповнити навчально-виховне 
середовище школи цікавим змістом, що допомагає дітям уникнути духовного 
і морального занепаду. Як підкреслює О.А. Захаренко, виховання і природа 
не терпить порожнечі. Місце позитивних вражень займає стихія відхилень 
від норми.Як свідчить досвід, від насиченості шкільних буднів залежить 
духовне життя учнів. У згуртованому колективі діти дотримуються 
встановлених норм і традицій, намагаються показати себе з кращого боку. 

Освітнє середовище розвивається як цілісна система і містить у собі 
такі компоненти: 

– просторово-семантичний: предметна організація життєвого 
простору школярів (дизайн інтер’єру школи, класних кімнат, 
символи школи, настінна інформація тощо); 

– змістовно-методичний: концепції навчання, виховання, навчальні 
програми, плани, підручники, посібники, методичні рекомендації та 
ін.; 

– комунікативно-організаційний: стиль спілкування, просторова і 
соціальна щільність середовища, організаційні форми і методи 
навчально-виховного процесу (урок, дидактична гра, екскурсія, 
учнівські дослідницькі співтовариства, органи шкільного 
самоврядування та ін.); 

Зазначені компоненти чітко простежуються у педагогічній системі 
О.А. Захаренка, проте навально-виховне середовище має свої 
характеристики, найголовніше, що середовище, яке створювалося впродовж 
багатьох десятиріч, побудовано на цінностях гуманної педагогіки, на 
надбаннях української народної педагогіки і на багатому осмисленому 
досвіді керівника школи. Гуманізоване навчально-виховне середовище 
Сахнівської школи сприяє забезпеченню комфортності дітей і дорослих, 
поряд з його цілісністю створюються умови для його персоніфікації, 
«середовища для мене», де кожна дитина знаходить цікаву справу, наповнену 
конкретними діями.  

Особливу значущість надає О.А. Захаренко організації навчально-
виховного середовища для дітей молодшого шкільного віку, щоб діти в 
школі зростали мислячими, працьовитими, чутливими до добра і зла, 
патріотами своєї Батьківщини. 

У сільській місцевості умови функціонування загальноосвітніх закладів 
значно різняться, що позначається на різних показниках їх діяльності: 

а) великі перспективні села із культурно-освітніми традиціями, 
розвиненою соціальною інфраструктурою, наявністю потужних 
сільськогосподарських виробництв, розгалуженою підприємницькою 
діяльністю мешканців села та ін.; 

б) села зі слабким аграрним виробництвом, звуженою культурною 
сферою, корінне населення орієнтовано на працю в підсобному господарстві; 

в) малі населені пункти з однорідним середовищем (переважно 
проживають мешканці пенсійного віку, малочисельні школи).  

Сучасними вченими психодидактична модель освітнього середовища, 



розроблювана в рамках парадигми розвивального навчання і розглядається 
як: 

· система впливів, що сприяють виявленню та розкриттю інтересів і 
здібностей учнів відповідно до природних задатків та нахилів;  

· сукупність умов для розкриття творчого потенціалу з урахуванням 
різних сфер психічних якостей учнів, їхніх задатків (фізичних, 
емоційних, пізнавальних, особистісних, духовно-моральних та ін.); 

· наявність умов та можливостей для задоволення потреб кожного 
учня відповідно до індивідуальних освітніх траєкторій, вікових 
особливостей та інтересів;  

· використання ефективних технологій навчання зорієнтованих на 
дітей різних рівнів навчальних здібностей, відповідно до природних 
фізіологічних і психологічних особливостей та закономірностей 
розвитку. 

Навчально-виховне середовище характеризується трьома показниками: 
насиченість (ресурсний потенціал), структурованість (спосіб організації) та 
змістове наповнення (цілі, завдання, стратегії, програми, інформаційне 
забезпечення, технології тощо).  

Формування навчально-виховного середовище залежить значною 
мірою від типу школи, рівня педагогічного потенціалу, соціального та 
культурного оточення села. 

За результатами констатувального експерименту, широкої апробації 
діагностичного комплексу, слід зазначити, що навчально-виховні 
середовища в різних типах шкіл представляють сформовану поліструктурну 
систему прямих і непрямих навчальних, виховних, розвивальних впливів та 
взаємозв’язків, що встановлюються у формальній та неформальній взаємодії 
суб’єктів навчально-виховного процесу, враховуючи його цілі, завдання, 
методи, засоби й форми організації. 

Це поняття відбиває системні формуючі впливи предметного, 
культурологічного, соціального й інформаційного середовищ. Властивості 
навчально-виховного середовища, його інтегральні ефекти виникають у 
системі взаємозв’язків «середовище – суб’єкт» та активно проявляються в 
нових адаптивних якостях людини, що дозволяють їй орієнтуватися у 
визначенні нових цілей, завдань та ефективніше вирішувати їх. 

Важливою характеристикою навчального середовища є його 
векторність як виразність навчального ефекту в певному спектрі завдань (за 
Ясвіним). Середовища, що володіють широким спектром навчальних 
впливів, називаються однорідним, де навчальний ефект проявляється в 
переносі властивостей навчального середовища й опосередкованих ним 
властивостей суб’єкта на потенційні професійні середовища. 

Для створення моделі освітнього середовища як необхідної умови для 
потреб особистісного розвитку учасників навчально-виховного процесу в 
школах різного типу, принциповим, на наш погляд, є діагностика 
забезпечення в даному середовищі комплексу можливостей для розвитку 
самодостатньої, освіченої, активної особистості. 
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