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Система освіти і суспільство через учителів, батьків виступає посередником між 

особистістю й культурою за допомогою тих умов, які формуються культурно-історичним 

освітнім простором – зовнішніх умов, створених у соціумі, цілісною системою освіти 

взагалі й у процесі навчання природничих дисциплін зокрема. За результатами 

проведеного нами дидактичного дослідження можна стверджувати, що створення 

культурно-історичного освітнього простору є важливим напрямком і засобом досягнення 

цілей сучасної природничо-наукової освіти.   

У роботах Г.С. Абібуллаєва, А.Н. Бистрової, Н.В. Бордовської, В.Д. Гатальського, 

Є.Н. Гусинського. Г.В. Драча, А.М. Маркової, А.О. Реана, В.М. Розіна, О.Я. Савченко, 

Ю.І. Турчанинової, А.В. Хуторського, А.Ф. Шустова та інших філософів освіти, науковців 

і дидактів наголошується, що в умовах школи та навчально-виховного процесу має 

формуватися культурно-історичний освітній простір, де особистість має відчувати себе 

творчою, самостійною, самореалізованою людиною, активним суб’єктом освіти і 

суспільних відносин.  

Звичайно, що у сформованому системою освіти культурно-історичному просторі 

реалізується не тільки процес передачі інформації до учня, а й організується діяльність 

учнів, що приводить особистість до аналізу та самостійного вибору емоційно-ціннісного 

ставлення щодо отриманої інформації, тобто до самосвідомості та самовизначення з 

метою, за В.Г. Кременем, «формування його освіченості».   

Культурно-історичний освітній простір, на думку академіка О.Я. Савченко [11], 

впливає на формування змісту всіх освітніх галузей так саме, як  зміст освіти є важливою 

часткою освітнього простору. І так саме у сформованому в начальному закладі освітньому 

просторі («соціокультурному оточенні учня, що створює умови його життєдіяльності» 

[13] і водночас «структурована система педагогічних чинників та умов становлення 

людини» [7, с. 169]), невід’ємному складовому глобального культурного простору 

створюються умови виключення ситуацій нерозуміння й непорозуміння. 

У сучасній науково-дидактичній літературі розглядаються цілі, завдання, форми, 

пропонуються методи формування освітнього простору в різноманітних навчальних 

закладах. В.П. Андрущенко, Г.П. Бєлоконєв, В.Ю. Биков, А.М. Бистрова, О.В. Гуткін, 

А.А. Давиденко, Ю.О. Жук, В.Г. Кремень, О.В. Ліствіна, Г.М. Петрова, 

О.Г. Романовський, В.Ф. Шаталов, інші науковці обговорюють і вивчають шляхи 

формування простору відкритої системи освіти і навчання. Ними визнається, що поняття 

освітнього простору «…означає умови реалізації освітнього процесу в освітньому закладі 

та включення освітнього процесу в усю сукупність соціальних, культурних і предметних 

взаємозв’язків. Поняття «освітнього простору» може бути застосоване у двох значеннях: 

як комплекс освітніх послуг, реально доступних для членів певної територіальної 

спільноти, і, як сукупність соціальних, економічних, культурних та інших обставин, в 

яких здійснюється освітня діяльність» [7, с. 169]. 

Вчені, дидакти та педагоги прийшли до висновку, що формування освітнього 

простору є одним із визначальних шляхів вирішення проблеми підвищення якості освіти, 

напрямів розвитку головних функціональних компонент освітньої системи і спрямоване 

на досягнення більш високого рівня навчання.  

Складовими освітнього простору є розмаїття навчальних середовищ, які формуються 

навчальними закладами, вчителями конкретних предметів, керівниками гуртків, секцій 

Малої академії наук, творчих семінарів тощо з певною метою та  використанням 



багатоструктурних форм роботи з учнями. Розглянемо деякі теоретичні погляди та 

приклади практичного застосування в педагогічній науці й практиці різноманітних 

навчальних середовищ. 

В.Ю. Биков і Ю.О. Жук [1] розглядають навчальне середовище як штучно 

побудовану систему, структура і складові якої створюють необхідні умови для досягнення 

цілей навчально-виховного процесу. О.Г. Романовський характеризує освітнє середовище 

як сукупність матеріальних, духовних та емоційно-психологічних умов, в яких 

відбувається навчально-виховний процес, а також чинників, що можуть сприяти 

досягненню ефективності цього процесу [9]. В.Д. Гатальський виокремлює культурно-

освітнє середовище як засіб педагогічно впливу на розвиток людини, що сприяє 

залученню особистості до ціннісно-смислового світу культури, збереженню соціальної 

цілісності та особистісної самореалізації. Дослідник підкреслює, що в соціально-

педагогічному сенсі культурно-освітнє середовище – це сукупність умов і потенційних 

можливостей розвитку людини, цілеспрямовано створених різноманітними суб’єктами 

педагогічного процесу та формуючих життєдіяльність людини, коли найважливішу роль 

виконує історико-культурна глибина навчального матеріалу [3]. Зазначимо, що, на думку 

самого дослідника, підґрунтям цього визначення виступають основні положення 

культурно-історичної теорії розвитку мислення Л.С. Виготського.  

Розмаїття пропонованих практикуючими педагогами шляхів і умов створення 

освітніх середовищ дає можливість учителю проводити їх добір з урахуванням цілей 

навчання та психолого-педагогічних особливостей учнівського колективу. Так, наприклад, 

поняття інформаційного освітнього середовища і методи його створення розкриваються і 

аналізуються в роботах В.Ю. Бикова і Ю.О. Жука, М.І. Жалдака, А.М. Куха і О.М. Кух та 

ін.  

Під керівництвом академіка В.Р. Ільченко в Україні розроблена концепція освітньої 

програми «Довкілля», яка заснована на ідеях великого просвітителя XVIII ст. Жан-Жака 

Руссо про «природне виховання». Він поставив у пряму залежність виховання особистості 

й природне середовище, в якому виховується особистість. Головна ідея освітньої 

концепції «Довкілля» полягає у створенні природного освітнього середовища, де 

формується цілісна свідомість людини, яка здатна брати на себе відповідальність за своє 

майбутнє і майбутнє довкілля. Необхідно створити освітнє середовище, в якому потреба 

навчатися їх виявляти буде природною потребою дитини,  де все взаємоорганічно [5, с. 3-

17]. Так формується гуманістична педагогіка, яка стає для вчителя орієнтиром на всіх 

етапах навчання. 

Відомий донецький учитель фізики і математики В.Ф. Шаталов втілював у практику 

навчання ідеї гуманної і гуманістичної педагогіки, створюючи освітнє середовище 

«психологічного комфорту» [6, с. 46] як для учнів, так і для вчителів. Комфортний 

психологічний стан учня – головний орієнтир педагогіки В.Ф. Шаталова. Педагогіка 

гуманізму В.Ф. Шаталова – це творче співробітництво з учнями, засноване на розумінні 

психології дітей, бажанні допомогти їм у нелегкій праці. Вчитель будить у школярів 

найкращі людські якості, уникаючи звичних у шкільній практиці сумовитих нотацій та 

будь-якого тиску на особистість [там само, с. 43]. У той самий час, не відводити від 

труднощів, але не зловживати ними [6, с. 69-71]. 

А.А. Давиденко [4] і О.П. Рудницька [10] на прикладах навчання фізики і мистецької 

педагогіки виокремлюють соціально-творче середовище, яке стимулює розвиток творчих 

здібностей дитини. Роль такого середовища відіграє родина, в якій починається 

перетворення задатків до творчості у творчі здібності. З іншого боку, відмічають автори, 

бажано, щоб у близькому оточенні дитини знаходилась людина, яка була б для нього 

взірцем для наслідування творчої поведінки. До роботи з дітьми потрібно залучати якомога 

більшу кількість людей, які можуть бути цікавими для них і як творці, і як особистості. 

Досягається створення такого середовища через діяльність гуртків та секцій науково-

технічної та художньої творчості із залученням до роботи в них відповідних людей і 



фахівців. 

А.М. Бистрова відзначає, що «…у культурному просторі взаємодія людини та 

суспільства з довкіллям містить у собі речовинну і духовну сферу, а також усі аспекти 

життя в цілому. Тобто культурний простір – це простір здійснення способу життя 

суспільства, <...> реалізації людської віртуальності (задатків, здібностей, бажань тощо). 

Тому культурний простір повинен мати структуру, яка відбиває структуру об’єкта 

культури, тобто культури і людини в усьому її різноманітті» [2, с. 30-32].  

Дидакти П.С. Атаманчук, А.І. Павленко, О.Я. Савченко, П.І. Самойленко,               

А.В. Хуторський висунули ідею про створення культурно-освітнього середовища в умовах 

навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі, яке спрямовує викладання, 

навчання й оволодіння природничо-науковими знаннями на інтеграцію міжпредметних 

зв’язків на засадах культурологічного підходу до навчання.  

Використання природничо-наукових знань культурно-історичної спрямованості 

передбачає взаємопроникнення природничо-наукових та культурологічних знань на всіх 

етапах навчання в загальноосвітній школі. Природничі знання культурно-історичної 

спрямованості є усвідомлені й систематизовані з культурологічних закономірностей і 

позицій. Саме формування вищих психологічних функцій учнів у процесі пізнання 

проходить на прикладах культурних і наукових феноменів, які відбувались упродовж 

усієї історії людства і мали вплив на її хід. 

На сучасному етапі розвитку суспільства одним з важливих завдань навчання 

природничо-наукових предметів є формування інформаційної й пошукової культури учнів, 

тому що «…комп’ютер став ефективним інструментом, який полегшує засвоєння знань, 

робить більш цікавим і живим процес навчання» [8, с. 69], пошук необхідної, а також 

додаткової інформації. «В основі концепції формування і розвитку інформаційно-

пошукової культури учнів лежать такі поняття як культура, інформація, інформаційна 

культура учня, знання, інформаційні процеси, задача, постановка задачі, розв’язування 

задачі» [12, с. 14] та вміння відбору і обробки корисної та необхідної інформації. Варто 

зазначити, що комп’ютер був, є й буде засобом (інструментом, помічником учителя й 

учнів) у процесі активізації навчально-пізнавальної діяльності, але комп’ютер ніколи не 

замінить діалог учителя з учнем, учнів між собою та з об’єктами навчального матеріалу. І 

водночас сучасний рівень комп’ютерних технологій у значній мірі урізноманітнив 

дидактичні можливості вчителя й учня і, як книга, став одним із ефективних джерел 

формування інформаційної й пошукової культури всіх учасників навчально-виховного 

процесу. 
Формування культурно-історичного простору та відповідного освітнього середовища, в 

умовах якого відбувається навчально-виховний процес, в значній мірі визначає культурологічну 
природу діяльності вчителів фізики, хімії, біології, географії, уроку, практичного заняття, визначає 
їх екологію, екологію людини й освіти. Саме в таких умовах досягається одна з головних цілей 
навчання, коли учень починає розуміти себе, як частини цілого – історії свого народу, держави, 
світу, цивілізації.  

Відповідно до цілей сучасної природничо-наукової освіти можна визначити, що 

культурно-історичний освітній простір – це штучно побудована дидактична 

структура, яка змістовно інтегрує і синергетично збагачує сукупність загальнонаукових, 

природничо-наукових і наукових знань культурно-історичної спрямованості в їхньому 

взаємозв’язку та взаємозалежності, створює сукупність соціокультурних, матеріальних, 

духовних, емоційно-психологічних умов ефективного і результативного досягнення 

пріоритетних цілей природничо-наукової освіти.  

При створенні культурно-історичного освітнього простору знаходить реалізацію 

гуманістична спрямованість природничо-наукової освіти, що формує сприйняття культури 

і науки, об’єднуючи та висвітлюючи результати матеріальної й духовної  діяльності в 

процесі культурної еволюції людини і суспільства. Чим різноманітнішими є контакти 

особистості із світовими і національними  джерелами культури і науки, тим багатшими 



стають можливості зростання дидактичних можливостей реалізації культурно-історичної 

компоненти змісту навчання. 

Висновки. Одним із шляхів реалізації змісту сучасної природничо-наукової освіти 

має стати формування в українській школі такого культурно-історичного освітнього 

простору, в умовах якого особистість відчула б себе творчою, самостійною, 

самореалізованою людиною, яка є найголовнішим об’єктом освіти, суспільства і держави 

з усвідомленням своєї ролі в їхньому розвитку.  

Культурно-історичний освітній простір є штучно створеними педагогами і 

навчальним закладом умовами для досягнення цілей навчання, виховання й гармонійного 

розвитку учнів. Усередині такого середовища відбувається життєдіяльність учнів і 

процес наукового пізнання, коли формується гуманна, науково і культурно свідома, 

здатна до творчої праці й саморозвитку особистість, яка вміє орієнтуватись у тих 

умовах, що виникають перед нею впродовж життєдіяльності.  

З точки зору культурно-історичного освітнього простору, можна дати визначення 

«простору культури» як цілісного поля освітньої людської діяльності, де посилюється 

особистісне начало в усіх сферах суспільного життя, і де людина може себе реалізувати 

як особистість на користь потреб та інтересів суспільства і держави в галузях науки, 

освіти, культури, моралі. 

Культурі, у загальному випадку, «навчити» не можна, культуру можна 

прищеплювати в процесі навчання. Здійснення посередницької ролі вчителя між 

культурою й учнем відбувається у цій взаємодії та в колі культурно-історичного 

освітнього простору. Метою цієї взаємодії є усвідомлення учнями всіх сторін 

загальнолюдської культури, історії, розвитку науки, формування загальної та 

індивідуальної культури учнів при вивченні природничих дисциплін.  

Проведене дослідження не вичерпує всі аспекти та відкриває нові можливості 

продовження означеного наукового напрямку, зокрема відповідного подальшого 

теоретичного обґрунтування та практичного формування культурно-історичного простору 

у навчально-виховному процесі з природничо-наукових дисциплін. 
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