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У фахівців педагогічної галузі немає суперечностей щодо визначальної ролі 

середовища навчання в організації ефективної освітньо-наукової діяльності. Разом із тим, 
одностайної думки щодо визначення поняття «середовище навчання» («освітнє 
середовище» або «навчальне середовище»), зокрема «комп’ютерно-орієнтоване 
середовище навчання» (чи тотожних йому «інформаційно-освітнє середовище», «ІКТ-
навчальне середовище» «електронне дидактичне середовище» і т.п.), немає. При цьому, в 
сучасному розумінні поняття навчальних середовищ та їх різновидів науковці трактують 
як спеціальним чином побудованих систем, що об’єднують педагогічну та інформаційно-
програмну підсистеми [7, с. 49]. 

Так, О. О. Ільченко визначає інформаційно-освітнє середовище як системно 
організовану сукупність інформаційного, технічного та навчально-методичного 
забезпечення, яка нерозривно пов’язана з людиною як суб’єктом освітнього процесу [3]. 
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В. Ю. Биков під навчальним середовищем розуміє штучно побудовану систему, 
структура і складові якої сприяють досягненню цілей навчально-виховного процесу; ІКТ-
навчальне середовище (комп’ютерно-орієнтоване навчальне середовище) – навчальне 
середовище, що включає засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) [1]. 

Т. В. Білоочко під інформаційно-освітнім середовищем розуміє системно 
організовану сукупність засобів передавання даних, інформаційних ресурсів, протоколів 
взаємодії, апаратно-програмного, організаційного та методичного забезпечення, що 
орієнтована на задоволення потреб користувачів [2]. 

За Г. Б. Гордійчуком інформаційне освітнє середовище, як логічне продовження й 
результат розвитку традиційного середовища навчання, визначається як педагогічна 
система, що об’єднує в собі інформаційні освітні ресурси, комп’ютерні засоби навчання, 
засоби управління навчальним процесом, педагогічні прийоми, методи і технології, 
направлені на формування інтелектуально-розвиненої соціально-значущої творчої 
особистості, що володіє необхідним рівнем професійних знань, умінь і навичок [7]. 

Н. В. Сороко розглядає комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище як 
відкрите або закрите ІКТ-навчальне середовище педагогічних систем, основними 
дидактичними функціями якого є педагогічно доцільне координоване й інтегроване 
використання комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, електронно освітніх ресурсів 
і сервісів відкритих або закритих інформаційно-комунікаційних мереж, що орієнтовані на 
потреби учасників навчального процесу [8]. 

І. Ю. Шахіна вважає, що інформаційне освітнє середовище являє собою цілісну 
систему підсистем, які функціонують і ведуть облік учасників освітнього процесу на 
основі сучасних інформаційно-технічних і навчально-методичних засобів [9]. 

А. В. Конишева тлумачить електронне дидактичне середовище як систему 
взаємопов’язаних компонентів (контентного, комунікаційного, технологічного), що 
забезпечує реалізацію організаційно-стимулюючої, інформативно-навчальної, 
діагностично-коригувальної та комунікативно-управлінської функцій у взаємодії 
суб’єктів процесу навчання [5]. 

Узагальнюючи вищезазначене, а також беручи за основу ідеї визначення понять 
«мобільне навчальне середовище» [4] та «мобільно орієнтоване інформаційно-освітнє 
середовище ВНЗ» [6], пропонуємо під комп’ютерно-орієнтованим середовищем 
навчання (КОСН) розуміти освітнє середовище, що включає психолого-педагогічні умови, 
інформаційно-комунікаційні технології та засоби навчання, і забезпечує 
взаємодію, співпрацю та розвиток учасників навчального процесу. Тоді комп’ютерно-
орієнтоване середовище навчання математичних дисциплін майбутніх учителів 
математики може бути визначене як КОСН, що включає інформаційно-комунікаційні 
технології і засоби навчання математики, забезпечує взаємодію, співпрацю та розвиток 
викладачів і студентів – майбутніх учителів математики. 
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