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Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: 
СПРОБА ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ

Сучасна система освіти під впливом розвитку інфор-
маційно-комунікаційних технологій зазнає значних змін. 
Широке використання комп’ютерної техніки та телеко-
мунікаційних технологій в освітньому процесі додають 
нових ознак освітній системі. Ми є свідками становлення 
системи «відкритої освіти» з новим змістом її елементів 
та новими умовами освітньої діяльності. Специфічні умо-
ви навчання, опосередкованого комп’ютером, мають певні 
дидактичні та педагогічні особливості, надають нові про-
сторово-середовищні можливості. Інформатизація освіти, 
як один з напрямків освітніх трансформацій, супроводжу-
ється появою у науці нових термінів.

Трансформації в освіті зумовили появу різних меха-
нізмів організації інформаційно-освітнього простору. Та-
ким чином з’явилося розшарування даного поняття: ін-
формаційно-освітній простір класу, навчального закладу, 
регіональний інформаційно-освітній простір, глобальний 
інформаційно-освітній простір тощо. Поява цього фено-
мену змушує науковців звернутися до переосмислення 
уявлень про достатньо сталі поняття, такі як «простір» та 
«середовище». Лексичне оперування новими поняттями 
поставило перед науковцями низку запитань, які й до-
нині потребують найширшої міжгалузевої рефлексії. Не-
обхідність дослідження співвідношення понять «інфор-
маційно-освітнє середовище» та «інформаційно-освітній 
простір» зумовлена певними суперечностями, що існують 
у науковому пізнанні нових інформаційно-освітніх ре-
алій, зокрема поширенням використання цих понять та 
відсутністю узагальнень щодо їх системно-структурних 
зв’язків.

Звичайно, що поняття, які перебувають у центрі цьо-
го дослідження мають ґрунтовну історію аналізу у межах 
філософії. Серед парадигмальних різнопланових наукових 
доробків цієї проблематики, необхідно виокремити роботи 
І. Ньютона [13], Е. Гуссерля [5], П. Сорокіна [18], Л. Вигот-
ського [3], М. Хайдеггера [21] та інших. 

Саме П. Сорокін уперше висловив ідею розглядати всі 
явища, що відбуваються у суспільстві, поміщеними у соці-
альний простір [18].

Е. Гуссерль досліджував простір як «середовище», 
утворене взаємодією людей між собою. Простір взаємодії 
він уявляв світом, що усвідомлюється як універсальний 
горизонт [5, с. 317]. В. І. Гинецинський також не розмеж-
овував цього поняття. У своїх роботах освітній простір він 
розглядав як суто теоретичну форму існування освітнього 
середовища [4].

Освітнє середовище як об’єкт, в якому існують або 
відсутні умови та можливості розвитку, стало предметом 
вивчення відомих науковців. Л. С. Виготський розробив 
теорію «зони найближчого розвитку», на предметно-роз-
вивальному середовищі побудовано теорію навчання 
Я. А. Коменського, М. Черноушек описав психологію жит-
тєвого середовища [3; 22].

Застосування терміну «освітній простір» у сучасній 
педагогіці вивчали І. Фрумін, Б. Ельконін, О. Ю. Маркова 
[20; 11]. До речі, І. Фрумін і Б. Ельконін першими у радян-
ській педагогіці використали цей термін.

Об’єктом досліджень А. А. Андрєєва, В. Б. Мойсеєва, 
В. І. Солдаткіна, В. А. Ясвіна визначене інформаційно-о-
світнє середовище [1; 12; 17; 25]. 

Проблематикою співвідношення понять «середовище» 
і «простір» займалися А. А. Веряєв, В. А. Касторнова, 
Л. А. Проніна, І. К. Шалаєв, І. Шендрик [2; 7; 15; 24]. Тлу-
мачення термінів за сутнісно-компонентною специфікою і 

модульне їх подання здійснили В. Г. Кремень та В. Ю. Би-
ков [9]. 

Мета статті є проведення порівняльного аналізу понять 
«інформаційно-освітній простір» та «інформаційно-освіт-
нє середовище» як філософських категорій.

Інформатизація освіти зумовила широке вживання 
нових термінів предметно-інформаційних утворень: ін-
формаційно-освітнє середовище, інформаційно-освітній 
простір, глобальний освітній простір, відкрита освіта та 
інших. У зв’язку з цим, терміни «інформаційно-освітній 
простір» та «інформаційно-освітнє середовище» набули 
широкого вжитку у сучасній спеціальній літературі, інко-
ли використовуються як синоніми або ототожнюються. Ра-
зом з тим, на нашу думку, поняття «інформаційно-освітній 
простір» несе додаткову, відмінну від терміну-супутника, 
свою ознаку. Тож ця стаття є спробою провести порівняль-
ний аналіз понять «інформаційно-освітній простір» та «ін-
формаційно-освітнє середовище» для подальшого їх корек-
тного вживання.

Враховуючи багатокомпонентність цих понять, спро-
буємо вилучити та розглянути їх окремі дефініції – «ін-
формаційно-освітній», «простір», «середовище», «освітнє 
середовище», «освітній простір». 

Контекстом поняття «інформаційно-освітній» є:
– складові теорії інформації, а саме – джерело інформа-

ції, передавач, канал передачі, приймач, адресат;
– складові теорії комунікації – суб’єкти комунікації, 

мова комунікації, канал передачі інформації, правила ко-
мунікації, мережева взаємодія;

– складові освітньої системи, до яких віднесемо ієрар-
хію, зміст, форми, технології, методи та прийоми освіти.

Зіставляючи контекст «інформаційно-освітній» до по-
нять «простір» і «середовище», здійснимо спробу відсте-
ження формування фундаментальних понять «простір» і 
«середовище».

В історії розвитку просторово-часових уявлень поняття 
простору пройшло декілька етапів осмислення: релігій-
но-міфологічний, натурфілософський і науково-філософ-
ський. Очевидно, що це поняття пов’язана зі спробами ро-
зуміння навколишнього світу та самоідентифікації.

Звернемося до філософського словника, де простір 
трактується як характеристика матерії (буття), усіх її про-
явів і рівнів, що визначає можливості руху і розвитку [8, 
с. 164]. Таке розуміння простору сформувалося на основі 
спостережень за розташуванням об’єктів стосовно один до 
одного, враховуючи об’єм, протяжність і час. 

До кінця XIX століття абстрактний простір у філософ-
ських поглядах зберігав своє абсолютне і об’єктивне зна-
чення місця, де відбуваються різні процеси буття. Його 
абсолютність проявлялась у незалежності від будь-яких 
систем, а об’єктивність – у відношенні до конкретних по-
дій.

У XX столітті концептуальні просторові акценти змі-
нюються – пізнання простору відбувається у феноменоло-
гічному аспекті, згідно з яким, простір «конструюється» 
діяльністю свідомості суб’єкта. Простір, як феномен, охо-
плює не тільки фізичну сферу буття, а розповсюджується 
на гуманітарно-культурну. Простір вивчається з точки 
зору того, хто його спостерігає та емоційно сприймає. Та-
ким чином, простір стає категорією відносною, залежною 
від інших процесів і феноменів. М. Хайдеггер, спросто-
вуючи сприйняття простору як загального «вмістилища» 
об’єктів за певним порядком, висловлює думку: «Ні про-
стір у суб’єкті, ні світ у просторі, але скоріше простір у сві-
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ті» [21]. Сферами прояву простору є економічні, духовні, 
політичні, соціальні ознаки, що стало однією з причин по-
яви концепції множинності простору.

У сучасній філософській термінології простір тракту-
ють як фундаментальне поняття людського мислення, що 
відображає множинний характер існуючого світу, його не-
однорідність [19, с. 581].

Простір – деяка множина структурно упорядкованих 
об’єктів та ix ідентифікаторів, яка подається моделлю, що 
відображає логічну структуру групування та упорядкуван-
ня ідентифікаторів об’єктів даного простору [9, с. 4].

Враховуючи інтерес даного дослідження, скористав-
шись концепцією множинності простору, є необхідність 
зупинитися на соціологічному підході до аналізу просто-
ру. Проблему виникнення та існування «соціального про-
стору» вперше визначив Г. Зіммель, опублікувавши працю 
«Соціологія простору» [6].

На нашу думку, досить цікавою є концепція соціаль-
ного простору, яку окреслив П. Сорокін, висунувши ідею 
про можливість і необхідність розглядати все різноманіття 
явищ, які відбуваються у суспільстві, поміщеними у соці-
альний простір. Таким чином, простір являє собою сукуп-
ність соціальних відносин (зв’язків), в які вступає будь-
який індивід з іншими індивідами, групами і суспільством 
у цілому [18]. П. Сорокін наголошує на тривимірності со-
ціального простору, відповідно до напрямків соціальної 
стратифікації: економічної, політичної та професійної. 

Спираючись на діяльнісний підхід визначення просто-
ру (як простору, що розкривається сукупністю вчинків, 
практичних дій…) у соціальному просторі виокремлюється 
освітній простір. 

Предметом дослідження О. Веряєва, В. Гінецинського, 
Б. Єльконіна, І. Фруміна став освітній простір, як певна ча-
стина соціального простору, як певна територія, де здійс-
нюється освітня діяльність. У сучасній педагогіці змістове 
поле освітнього простору достатньо широке. О. Леонова 
розглядає освітній простір як педагогічну реальність і ок-
реслює найбільш розповсюджене поле його визначень:

– використання терміну як метафори або синоніма по-
няття «освітнє середовище»;

– трактування як територіальної категорії, де відбува-
ються явища в освітній та соціальній практиці;

– визначення освітнього простору як одного з рівнів со-
ціального простору;

– значення терміну як результату інтеграції існуючих 
елементів системи освіти [10, с. 11].

Трансформації, що відбуваються в освіті, змушують 
розглядати освітній простір у контексті процесів глоба-
лізації. На сучасному етапі розвиток філософського пі-
знання простору відзначається узагальненням поглядів 
на простір, спробами вироблення єдиної теорії, яка зможе 
об’єднати простір мікро-, макро- і мегасвіту. Уточняються 
окремо: світовий освітній простір, міжнародний освітній 
простір, європейський освітній простір, освітній простір 
школи тощо.

Безперечним є факт, що у сучасній філософії одночасно 
з’являються та розробляються теорії, що описують різні 
форми простору та їх взаємодію. Так, у середині освітнього 
простору дослідниця О. Ю. Маркова виокремлює: інфор-
маційний простір, комунікативний простір та дисциплі-
нарний простір. З огляду на освітній простір, вона вважає, 
що це внутрішня структура освітньої реальності, порядок, 
який формує ієрархію інформаційних потоків, систему 
комунікативних просторів та педагогічних відношень  
[11, с. 23]. Такий підхід дає можливість осмислювати про-
стір, як простір процесів і пов’язаних з ним понять.

У цьому контексті розглянемо поняття «інформацій-
но-освітній простір», бо саме воно розкривається через су-
купність процесів і соціальних зв’язків з усіма групами. 

На тлі означених нами теорій, що підготували наші 
просторові уявлення та надали концептуальну базу філо-
софії з огляду на багатомірність простору, поняття «ін-
формаційно-освітній простір» виникло досить пізно, коли 

інформаційно-комунікаційні технології почали активно 
використовувати в освіті. Загальноприйнятого визначен-
ня цього поняття не існує, воно трактується, певною мі-
рою, фрагментарно. Поняття позначає різні феномени, 
які пов’язані між собою наявністю інформації, взаємодією 
учасників освітньої діяльності, результатом якої є ство-
рення та передача інформаційного продукту.

Інформаційно-освітній простір досить часто пов’я-
зують з поняттям «інформаційно-освітнє середовище». 
Практика використання цих понять як тотожних має своє 
пояснення.

По-перше, довгий час у дослідженнях, пов’язаних з 
освітою, переважає середовищний підхід. Середовище роз-
глядається як найближче оточення об’єкта, у взаємодії з 
яким система формує і проявляє свої властивості. У тлу-
мачному словнику С. І. Ожегова і Н. Ю. Шведової подано 
значення середовища як «речовини, що заповнює простір, 
…тіл, що оточують будь-що, умов, сприятливих для існу-
вання і породження будь-чого» [14].

Предметом нашого інтересу є людина, тому слід роз-
глянути людиноцентричне трактування даного поняття. 
У філософському розумінні соціальне середовище буття 
людини означається як «оточуючі людину соціальні, ма-
теріальні i духовні умови її існування та діяльності. Це 
середовище визначально впливає на формування i розви-
ток особистості. У той же час, під впливом людини воно 
змінюється. У процесі цих перетворень змінюється i сама 
людина» [16, с. 1271].

Як будь-яке середовище, освітнє формується компо-
нентами загального середовища суспільства (умовами, ре-
сурсами, факторами), які взаємодіють з освітою. Л. С. Ви-
готський визначив «ідеальну форму середовища» – освітнє 
середовище з активною сферою взаємодії трьох його суб’єк-
тів: активний вчитель, активний учень, активне середови-
ще між ними [3]. 

По-друге, відсутність чіткого визначення поняття «ін-
формаційно-освітній простір» передбачає можливість роз-
глядати його не як теоретичну абстракцію, а як модельне 
уявлення – певну конструкцію, що відповідає практичним 
потребам.

По-третє, багатоваріантність визначень терміну «ін-
формаційно-освітнє середовище» призводить до значного 
звуження змісту цього поняття. Наведемо декілька трак-
тувань. В. Б. Мойсеєв дає визначення інформаційно-ос-
вітнього середовища як єдиного інформаційно-освітнього 
простору, побудованому за допомогою інтеграції інформа-
ції на традиційних та електронних носіях та комп’ютер-
них телекомунікаційних технологіях взаємодії [12, с. 58].  
Під інформаційно-освітнім середовищем, за версією 
В. І. Солдаткіна, розуміється системно організована су-
купність засобів передачі даних, інформаційних ресурсів, 
протоколів взаємодії, апаратно-програмного та організа-
ційно-методичного забезпечення, орієнтована на задово-
лення освітніх потреб користувачів [17]. А. А. Андрєєв 
визначає інформаційно-освітнє середовище як педагогіч-
ну систему з підсистемами її забезпечення (фінансово-е-
кономічна, матеріально-технічна, нормативно-правова і 
маркетингова, менеджменту) [1]. В. А. Ясвін розмежовує 
технічну складову, що базується на комп’ютерно-теле-
комунікаційних технологіях, та змістовну, як систему 
впливів і умов формування особистості <…> що містять-
ся у соціальному і просторово-предметному оточенні  
[25, с. 17]. Звернемо увагу, що спільним у наведених нами 
визначеннях, є системна особливість інформаційно-освіт-
нього середовища. 

У ґрунтовній роботі «Категорії «простір» і «середови-
ще» особливості модельного подання та освітнього засто-
сування» В.Г. Кремень і В.Ю. Биков за основу порівняння 
взяли саме системну характеристику. Тлумачення термі-
нів простір i середовище мають базуватися на системно-
му підході, зокрема, відповідно до принципу загальності 
систем (передбачає, що як системи можуть розглядатися 
усі без винятку об’єкти i процеси об’єктивного світу), всі 
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об’єкти, що входять до складу простору i середовища, як i 
самі простір i середовище, є системами [9, с. 4].

Узагальнюючи розробки сучасних дослідників, спробу-
ємо відтворити загальні погляди щодо співвідношення се-
редовище – простір, освітнє середовище – освітній простір.

Попри те, що ці поняття дуже близькі та взаємообу-
мовлені, вони нетотожні. Так, І. Шендрик з цього приводу 
зауважує, що поняття «освітній простір» та «освітнє се-
редовище» розрізняються тим, що, по-перше, середовище 
характеризується статичністю, у той час як простір – дина-
мічністю, оскільки формує та відображає елементи склад-
ної системи соціальних зв’язків закладу освіти. По-дру-
ге, на відміну від середовища, простір характеризується 
суб’єктивним сприйняттям. По-третє, середовище – це да-
ність, а простір є результатом конструктивної діяльності 
[24, с. 46]. Тобто, на суб’єктивному рівні освітній простір 
сприймається як певне середовище. Суб’єктивне сприй-
няття простору призводить до використання цього поняття 
як синоніму освітнього середовища.

Цікавою, на наш погляд, є позиція В. А. Касторнової 
щодо співіснування даних понять. Освітнє середовище і 
простір вона розглядає як складові соціального простору: 
природне середовище – соціальне середовище – освітнє се-
редовище – освітній простір [7]. Соціальний простір, у ши-
рокому сенсі (соціокультурне макросередовище) породжує 
освітній макропростір, якому належать освітні мікросере-
довища. Таким чином, освітні середовища (медії – називає 
їх В. А. Касторнова) перетворюються в освітній простір і 
становлять його сутність. Саме ця позиція підтверджує по-
гляди Л. С. Виготського про те, що не існує єдиного незмін-
ного середовища, воно розпадається на самостійні, ізольо-
вані одне від одного, частини [3, с. 401]. На думку багатьох 
учених, як для простору, так і для середовища характерни-
ми є певні умови, пов’язані між собою, які можуть вплива-
ти на людину. Але на відміну від простору, що може існу-
вати незалежно від людини, для середовища обов’язковою 
умовою є присутність людини та її взаємодія з оточенням.

Навпаки, середовище, на думку Л. А. Проніної, є скла-
довою простору, оскільки не містить суб’єктів спілкуван-
ня, а розташоване «між ними» [15]. Відповідно, простір, у 
процесі функціонування, створює всередині себе або «бере 
до свого кола» притаманне лише йому середовище. Ця по-
зиція дозволяє чітко розмежувати поняття, а надалі уточ-
нити їхню термінологію. Дослідниця визначає інформа-
ційно-освітній простір як простір відношень усіх суб’єктів 
освіти і процес взаємодії, що є результатом освітньої діяль-
ності в умовах інформатизації.

В. Г. Кремень і В. Ю. Биков теж говорять про категорії 
простору i середовища як про взаємопов’язані, взаємоо-
бумовлені, проте окремі категорії. Категорію середовище 
вчені пов’язують з суттєвим оточуючим простором пев-
ної системи. Але, наголошують, що будь-яка система не є 
частиною свого середовища і не входить до його об’єктного 
складу. Таким чином, в єдиному цільовому просторі мо-
жуть існувати середовища різних систем, що доводить не 
тотожність даних понять [9, с. 6].

Розглядаючи інформаційно-освітній простір як резуль-
тат конструктивної діяльності, варто погодитися з думкою 
І. В. Шалигіної, що на відміну від інформаційно-освітньо-
го середовища, простір не «створюється», а «структуруєть-
ся», «культивується» суб’єктами і динамічною мережею їх 
взаємодії [23].

З позиції сучасного погляду та системного підходу, дея-
кою мірою у дискусійному плані здійснена спроба дати від-
повідь на запитання: в якому співвідношенні знаходяться 
поняття «простір» і «середовище». Використання нового 
змістовного значення поняття «інформаційно-освітній 
простір» та його розмежування з «інформаційно-освітнім 
середовищем» дозволяє будувати певну логічну відповід-
ність у наукових поглядах останніх років.

Отже, між цими поняттями є багато спільного: обидва 
належать до освітньої системи, виступають зовнішнім ото-
ченням до суб’єктів освітньої діяльності. Середовище пе-

редбачає занурення суб’єкта у нього з метою подальшого 
впливу, у кращому разі, удосконалення. Тоді як простір 
виконує більш широкі та глобальні функції впливу на осо-
бистість.

Зрозуміло, що поняття «інформаційно-освітній про-
стір» стає домінуючим, логічно підпорядковує собі інші 
філософські поняття, змушуючи переосмислювати їх та 
оновлювати. Ця тенденція вимагає подальшого ґрунтовно-
го аналізу.
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Анотація

Коляда І. Г. Інформаційно-освітній простір та інформа-
ційно-освітнє середовище: спроба філософської рефлексії. – 
Стаття. 

Автор, розглядаючи поняття «інформаційно-освітній 
простір» та «інформаційно-освітнє середовище», здійснює 
їх аналіз з точки зору наукових досліджень у царині виник-
нення, становлення та розвитку. Розглянуто розвиток науко-
вих уявлень про простір, констатовано тенденцію розвитку 
наукової думки, що свідчить про множинність його форм у 
сучасному світі. Представлено думку вчених про зв’язок між 
освітнім простором та освітнім середовищем, а також про їх 
особливості. Надано тлумачення термінів предметно-інфор-
маційних утворень: «інформаційно-освітній простір» та «ін-
формаційно-освітнє середовище». Крім того, дано співвідно-
шення понять у різних наукових аспектах.

Ключові слова: інформаційно-освітній простір, інформа-
ційно-освітнє середовище, простір, середовище, соціальний 
простір, соціальне середовище, освітній простір, освітнє се-
редовище.

Аннотация

Коляда И. Г. Информационно-образовательное про-
странство и информационно-образовательная среда: попыт-
ка философской рефлексии. – Статья.

Автор, рассматривая понятие «информационно-образо-
вательное пространство» и «информационно-образователь-
ная среда», осуществляет их анализ с точки зрения науч-
ных исследований в области возникновения, становления и 
развития. Рассматривая развитие научных представлений 
о пространстве, автор констатировал тенденцию научной 
мысли о множественности его форм в современном мире. 
Представлено мнение ученых о связи между образователь-
ным пространством и образовательной средой, а также об их 
особенностях.  Дано толкование терминов соответствующих 
предметно-информационных образований: «информацион-
но-образовательное пространство» и «информационно-обра-
зовательная среда». Кроме того, дано соотношение понятий 
в разных научных аспектах

Ключевые слова: информационно-образовательное про-
странство, информационно-образовательная среда, простран-
ство, среда, социальное пространство, социальная среда, об-
разовательное пространство, образовательная среда.

Summary

Kolyada I. H. Information and educational field and infor-
mation and educational environment: an essay of philosophical 
reflection. – Article.

The author, considering the concept of ‘information and ed-
ucational field’ and ‘information and educational environment’, 
analyzes them from the point of view of scientific research in 
the field of origin, formation and development. The evolution 
of scientific knowledge of space is considered; a development 
trend of scientific thought is stated, which suggests the multi-
plicity of its forms in the modern world. The view of scientists 
about the connection between the educational space and the ed-
ucational environment, as well as their features, is presented. 
Given the interpretation of subject-related information entities: 
‘information and educational field’ and ‘information and educa-
tional environment’. Furthermore, the correlation of notions is 
provided in various scientific aspects.

Key words: information and educational field, information 
and educational environment, field, environment, social space, 
social environment, educational field, educational environment.


