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СЕРЕДОВИЩА 
 
Середовище найчастіше розглядають як оточення людини: 

навколишнє середовище, соціальне середовище, життєве середовище 
тощо. Це упорядкована й однорідна за окремою ознакою частина 
простору. У широкому сенсі освітнє середовище трактується як 
сукупність чинників, що визначають зміст і технології навчання і 
розвитку особистості, соціокультурні та економічні умови, які 
впливають на освіту, інформаційний базис, тип міжособистісних 
відносин, способи взаємодії особистості з навколишнім середовищем.  

Освітнє середовище включає в себе цільові установки, вимоги 
до освіти, соціокультурні ресурси, авторські моделі педагогічної 
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діяльності викладачів і потенціал педагогічного колективу, 
нормативно-правові документи, що регулюють відносини у сфері 
освіти, матеріально-предметну і рекреаційну базу навчального 
закладу. Усі ці чинники й умови виникають як під впливом 
соціально-економічних процесів, так і цілеспрямовано створюються в 
системі освітнього закладу. Освітнє середовище можна окреслити як 
систему умов формування та розвитку особистості у процесі 
спеціально організованого навчання з орієнтацією на досягнення нею 
певного рівня освітніх результатів. Його розглядають як особливий 
технологічний засіб, формуванням якого можна управляти [1; 2]. 

Однією з основних складових освітнього середовища є 
методичний блок, який утворюється за рахунок технологій та методів 
організації навчання. В умовах профільного навчання ця складова в 
основному орієнтована на творчі, проектні та дослідницькі види 
діяльності.  

Модель старшої школи передбачає можливість різноманітних 
комбінацій навчальних предметів, що сприяє забезпеченню гнучкості 
системи профільного навчання. Ця система має включати в себе 
базові загальноосвітні, профільні навчальні предмети, навчальні 
предмети за вибором, обов’язкові спеціальні навчальні курси та курси 
за вибором. Відповідно, технології навчання мають свої особливості 
застосування залежно від типу навчального предмета або курсу, в 
якому вони використовуються. Ці особливості полягають не стільки в 
зміні алгоритму або організаційних компонентів, скільки в 
актуальності обраної тематики та її змістового наповнення, 
сучасному інструментарії та способах реалізації. Так, базові 
загальноосвітні предмети – становлять інваріантну складову змісту 
середньої освіти і є обов’язковими для всіх профілів. Ці предмети 
реалізують цілі й завдання загальної середньої освіти. Зміст навчання 
і вимоги до підготовки старшокласників визначаються державним 
стандартом повної загальної середньої освіти. Відповідно технології 
навчання мають носити більш традиційний характер та унормовану 
тематику.  

Профільні загальноосвітні предмети – це предмети, що 
реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю. 
Профільні предмети вивчаються поглиблено і передбачають більш 
повне опанування понять, законів, теорій; використання інноваційних 
технологій навчання; організації дослідницької, проектної діяльності; 
профільної навчальної практики учнів тощо. Профільні предмети 



189 
 

забезпечують також прикладну спрямованість навчання за рахунок 
інтеграції знань і методів пізнання та застосування їх у різних сферах 
діяльності, у тому числі і професійній, яка визначається специфікою 
профілю навчання. Реалізація технологій профільного навчання тут 
також є залежною від внутрішньо шкільної форми його організації – 
профільні класи в однопрофільних загальноосвітніх навчальних 
закладах; профільні групи в багатопрофільних загальноосвітніх 
навчальних закладах; класи з поглибленим вивченням предметів; 
профільне навчання за індивідуальними навчальними планами і 
програмами; динамічні профільні групи (в тому числі різновікові). 

Тематика технологій з професійною орієнтацією 
старшокласників частіше знаходить місце в процесі викладання 
курсів за вибором. Їх завдання – орієнтувати у світі професій на стику 
різних предметів у межах природничо-наукового, соціально-
економічного, фізико-математичного профілів. Зміст такого курсу 
має виходити за межі одного предмета і розв’язувати проблеми, що 
вимагають синтезу знань з кількох предметів. Вони покликані 
забезпечити варіативність у середині школи, паралелі, класу, тобто 
індивідуалізацію та актуалізацію навчання.  

Сучасні технології профільного навчання мають бути засновані 
на діалозі, творчій співпраці з використанням проектних і 
дослідницьких методів, передбачати взаємодопомогу та обмін 
культурно-інформаційними, духовно-моральними, емоційно-
ціннісними потоками між виконавцями у відповідності з обраною 
проблематикою [3]. Подібна взаємодія, що забезпечує продуктивну 
співпрацю учасників навчально-виховного процесу, сприяє 
створенню нових, іноді унікальних культурних продуктів 
пізнавальної діяльності – соціальних, інтелектуальних, культурних та 
ін. Отже, застосування технологій профільного навчання має 
посприяти формуванню досвіду діяльності старшокласників у сфері 
національної, загальнолюдської культури, культурологічних засад 
сімейних, соціальних, суспільних традицій. Така робота спонукатиме 
учнів до актуалізації наявних і активного пошуку відсутніх знань, 
використання для цього найрізноманітніших видів діяльності і різних 
джерел інформації. Також зумовлюється необхідність застосування 
знань у нестандартних ситуаціях, розуміння багатозначності 
інформації, орієнтування в світі інформаційних потоків, що мають 
значення в загальнокультурному розвитку особистості. 
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