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КАТЕГОРП "ПРОСТ1Р" I "СЕРЕДОВИЩЕ": 
ОСОБЛИВОСТ1 МОДЕЛЬНОГО ПОДАННЯ ТА ОСВ1ТНЬОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ 

У cmammi розкрито шляхи освтнього застосування предметного простору 
об 'ективного (реального) свту. Надано тлумачення термШв eid^eidHUX предметно-
тформацтних утворень: електронт освжт ресурси, шформацтт (тформацтно-
освтт) середовище i проcmiр навчального закладу та педaгогiчног системи, системи 
освти та Сдиного освтнього простору системи освти, Глобальний шформацтно-
освжнт проcmiр. 

Ключов1 слова: проcmiр i середовище, загальний об 'ектний проcmiр, функцюна-
льт cервicнi тдсистеми. 

У зв'язку з тим, що термши проcmiр i середовище широко використовуються в 
сучасшй спещальшй лiтературi та, на наш погляд, невиправдано й непоодиноку отото-
жнюються, розведемо щ термши та наведемо ix тлумачення. 

У фшософському розумшш, загальний об'ектний проcmiр - форма юнування 
матерiальниx об'екпв i процеав. Загальними властивостями простору е протяжшсть, 
едшсть перервност i неперервностi [1, с.1082]. Це необмежений, неосяжний i до кшця 
незбагненний предметний проcmiр об'ективного (реального) свту - загальний 
об 'ектний проcmiр (ЗОП), будову якого формуе практично незчисленна множина ство-
рених природою i людиною об'екпв i вiдношень мiж ними, що передбачае необмеже-
нiсть спектру рiзноманiтниx аспектiв ix багатоцiльового розгляду i/або використання. 
Цi необмеженiсть, неосяжшсть i незбагненнiсть загального об'ектного простору зумов-
ленi тим, що мета юнування цього простору е, по сут^ метою iснування всесвiту - зага-
дкового i таемного, а тому об'ективно не може бути визначеною. Проте саме це i ство-
рюе потенцшну можливiсть його багатощльового використання, практично необмеже
ний спектр застосування його об'ектного складу. Саме через це будова (склад i струк
тура) ЗОП також не може бути однозначно визначеною безвщносно до конкретноi мети 
його створення i використання, а тому i за вщсутносп обгрунтованих пiдxодiв до деко-
мпозицii цього простору на певш компоненти. Зазвичай, рiвень узагальнення модель
ного подання i розгляду ЗОП не передбачае вщображення як всiеi нескiнченноi i неви-
значеноi множини предметiв його об'ектного складу, так i вiдношень мiж ними. Напри-
клад, як ЗОП можна вважати (розглядати) космiчний проспр, до складу якого вxодить 
планета Земля. 

З позицп людини, ЗОП е, по суп, простором буття людства. Його складники 
(множина його об'екпв i вiдношень) у загальному випадку е iнварiантними, не iденти-
фiкуються з конкретною людиною, з певними умовами i i юнування i дiяльностi. Тому 
будемо вважати, що ЗОП е не вщнесеним i тому не визначеним щодо конкретниx 
об'ектiв, яю вxодять до його об'ектного предметного складу. 

Для подальшого поглиблення тлумачення термшв проcmiр i середовище - побу-
дови ix моделей, вщображення у циx моделяx сутнiсноi специфши складникiв простору 
i середовища, ixнього цiльового призначення, методологiчноi платформи ix подання, 
будемо вважати, що: 
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• тлумачення термшв проcmiр i середовище мають базуватися на системному 

пдаод^ зокрема, вщповщно до принципу загальност систем [2] (передбачае, що в яко-
с т систем можуть розглядатися всi без винятку об'екти i процеси об'ективного св^у), 
всi об'екти, що вxодять до складу простору i середовища, як i самi простiр i середови
ще, е системами; 

• за сутшсно-компонентною специфiкою, простiр i середовище, що розгляда-
ються, е соцiотеxнологiчними системами, тобто до складу ix суттевиx компонентiв 
(об'ектiв) обов'язково вxодять люди (суб'екти простору i середовища), а також рiзнi за 
призначенням i особливостями будови теxнiко-теxнологiчнi об'екти (системи); 

• тлумачення термшв проcmiр i середовище, î xm? будова i модельне подання 
мають вщображати ще1.' i принципи людиноцентризму [3]. 

З позищй системного пiдxоду, будову загального об'ектного простору утворюе 
множина рiзноманiтниx за щлями створення, напрямами використання (призначенням) 
i способами побудови системи, що наповнюють об'ективний (реальний) с в т 

У ЗОП будь-який видшений за певним пiдxодом об'ект (система) i його (ii) вщ-
ношення е частиною цього простору, що, таким чином, вxодять до його складу. Зокре
ма, у сощальному, соцiотеxнологiчному простораx людина е частиною циx просторiв, 
вxодить до ниx, до ix суб'ектного складу. 

Зазначена особливють розумiння простору та його будови е визначальною щодо 
подальшого розгляду з виокремлення категорш проcmiр i середовище та специфiки ix 
тлумачення й системного подання. 

Для формального описування простору як системи, вщповщного подання його 
будови (складу i структури), модельного вщображення простору, зокрема його 
комп'ютерного моделювання, з ураxуванням [4], введемо таке поняття цього термша. 

Проcmiр (space) - деяка множина структурно упорядкованиx об'екпв та ix щен-
тифiкаторiв, яка подаеться моделлю, що вщображае логiчну структуру групування та 
упорядкування щентифшатс^в об'ектiв даного простору. За цим означенням, об'екти 
простору е певним чином визначеними, оскшьки не можна упорядкувати те, що не е 
визначеним. 

Здшсшмо декомпозищю ЗОП на с у т ж щодо даного розгляду компоненти. 
Спочатку здшсшмо декомпозищю цього простору на частини за ознакою щльового ви
користання (призначення) цюс частин. 

У зв'язку з багатощ'льовим призначенням ЗОП - Wg (англ. general - загальний) у 
його складi можна видшити множину цiльовиx проспав - {Wa} (англ. aim - щ'ль), 
[Wa} G Wg, склад об'ектiв кожного з якшс безпосередньо пов'язаний з метою створення i 

використання певного i-го Wai, Vi = 1 — I, де I - кшькють всix цiльовиx просторiв в Wg, 
на вщмшу вiд загального об'ектного простору Wg, компоненти якого е iнварiантними (у 
зазначеному вище розумшш призначення Wg) щодо мети свого створення i викорис
тання. Наявшсть мети використання кожного з ц ^ о в ^ простiв Wai G [Wa} G Wg дае 

змогу визначити предметну галузь, до яко1! змютово належать об'екти певниx проспав 
Wai, забезпечити, зокрема, цiлеспрямоване формування i розвиток ix об'ектного складу. 
Наприклад, освШнт nроcmiр е щльовим, оскшьки можна вказати на мету його видь 
лення з Wg, створення i подальшого використання об'екпв, що вxодять до його складу. 

Далi видiлiмо зi складу об'екпв щльового простору Wai деяку систему Srik (англ. 
research - дослщження) - до^джувану систему, що створена i використовуеться зi 
своею певною метою. Саме наявшсть мети створення конкретно!! k-i системи Srik вказуе 
на i i належшсть до певного щльового простору Wak, Vk = 1 — K, де K - кшькють всix 
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систем Srk, що вxодять до складу W a k , xоча цiлi створення i використання Wak i Srik за-
звичай не збшаються. Таким чином, система Srik, саме як i всi i i с у т ж складники, е ча
стиною простору W a k , вxодить до його складу. В загальному випадку, до складу одного 
щльового простору Wa може вxодити множина систем Sr, [SR} GW0 . В той же час, будь-

яка система Sr може вxодити до складу murnx цiльовиx просторiв з множини [WA } G WG, 

тобто, у загальному випадку, WA GW0 . Таким чином, система Sr та i i вщношення посль 
довно вxодять до складу просияв Wa i Wg , е ix окремою частиною. Наприклад, певна 
педагогична система е частиною (вxодить до складу) осв^нього (щльового) простору 
навчального закладу, в якому ця педагогична система використовуеться. 

З наведеного випливае перший головний щодо даного розгляду висновок - будь 
яка дослщжувана система Sr е часткою тих чи iнших цыьових nроcmорiв Wa, вxодить до 
ix об'ектного складу. Проспр штегруе, "бере до свого кола", шбито "поглинае" систе
му, що функцюнуе, дослiджуеться i розвиваеться в його складi, без втрати суттевиx рис 
i принцишв дiяльностi системи. Система з тсею чи iншою метою (за rax чи iншиx при
чин) може вxодити до простору, або в^одити з нього. Наприклад, рiзнi навчальш за-
клади вxодять до об'ектного складу осв^нього (цiльового) простору Украши, утворю-
ючи його частини. У свою чергу, система осв^и Украши на сучасному еташ свого роз-
витку здiйснюе рiшучi кроки щодо вxодження у загальноевропейський i св^овий осв№ 
нiй (цiльовi) простори, поступово виxодячи з одного законодавчо-правового (щльового) 
простору i вxодячи до шшого - осучасненого, оновленого. 

При подальшому з'ясуваннi особливостей функцiонування, дослiдження i розви-
тку системи Sr у складi цiльового простору Wa будемо враxовувати, що елементи i вщ
ношення системи Sr можуть бути як взаемопов'язаними з шшими системами, що вxо-
дять до множини компонешив W a , так бути i не пов'язаними з ними. Саме ця структур
на особливють подання системи Sr у складi щльового простору Wa дозволяе перейти до 
з'ясування категорп середовище системи Sr. 

У фiлософському розумiннi соцiальне середовище буття людини означаеться як 
"оточуюга людину соцiальнi, матерiальнi i дуxовнi умови i i iснування i ддяльносп. Це 
середовище визначально впливае на формування i розвиток особистостi. В той же час, 
шд впливом людини воно змшюеться. У процес циx перетворень змiнюеться i сама 
людина" [1, с. 1271]. 

Що стосуеться категорп середовище (англ. environment), то дуже важливо зрозу-
м^и, з'ясувати - вщносно якоi системи Sr розглядаеться i i середовище, оскшьки, у за
гальному випадку, те, що е середовищем для одша системи Sr, не е середовищем для 
^urnx, що вxодять до множини ц ^ о в и к просторiв {W a }. Тобто категорiя середовище 
пов'язуеться з суттевим оточуючим простором системи Sr, в якому ця система Sr фун
кцюнуе, розвиваеться i/або дослiджуються [5, с.376]. Через це для рiзниx систем Sr ix 
середовища, зазвичай, не е тотожними. 

Наприклад, фiзичнi компоненти певниx педагогiчниx систем, таю як засоби на-
вчання, навчальш меблi, класна кiмната та ш., що вxодять до складу навчального сере
довища учшв одного класу даного навчального закладу, не е складниками навчального 
середовища, в якому переб^ае навчально-виxовний процес учшв шшого класу того ж 
навчального закладу, xоча у а зазначенi компоненти педагогiчниx систем вxодять до 
складу освггнього простору певного навчального закладу, в якому щ учнi навчаються. 

Для визначення категорп середовище системи S r , подшимо цiльовий простiр Ws, 
до складу якого вxодить S r , на два шдпростори - Wa i Wa , Wa ^ Ws = Ws + Ws, так, аби 
до складу шдпростору Ws увiйшли тi компоненти простору W s, що не тiльки впливають 
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на систему S r , а й на ям система Sr впливае сама, тобто юнують (можна визначити) сут-
тевi взаемозв'язки мiж Sr i Ws. У свою чергу, до складу шдпростору Ws вiднесемо тi 
компоненти простору W s, що не мають суттевиx взаемозв'язкiв з Sr. 

Саме шдпроспр Ws - суттевий оточуючий проспр системи S r , означимо тут ка-
тегорiею середовище - Es ^нування, функцюнування i розвитку системи Sr, або просто 
середовище Es системи Sd, що розглядаеться, дослщжуеться. 

1накше, змютово категорп середовище Es системи Sr та i i суттевий оточуючий 
nроcmiр Ws е тотожними. Тому дал^ для означення категорш середовище системи Sr та 
i i суттевий оточуючий nроcmiр будемо використовувати единий термш та його щен-
тифкатор, вiдповiдно - середовище та Es, Es = Ws' G Ws. 

Тодд компонентний склад простору Ws утворюе множина об'ектiв, що вxодять до 
системи Sr та i i середовища E s , а також компоненти, що вxодять до пiдпростору Ws, Ws  

= Sr + Es + Ws, звщки Es = Ws - Sr - Ws . Тобто до компонентного складу середовища Es  

системи Sr вxодить множина компонентiв щльового простору Ws за виключенням як 
множини суттевиx компонентiв само1^ системи Sr, так i множини компоненпв пщпрос-
тору Ws, з яким система Sr суттево не взаемопов'язана. Сама ж система Sr створюеться i 
розвиваеться для задоволення потреб середовища Ws у юнцевюс продуктаx свого функ-
цiонування. Тобто, ктцевий продукт - результат функцюнування системи S r , продукт 
системи Sr (предмет або послуга), що призначений для задоволення потреб середовища 
Es. 

З наведеного випливае другий головний щодо даного розгляду висновок - будь 
яка дослщжувана система Sr не е частиною свого середовища E s , не вxодить до його 
об'ектного складу. Саме щ визначенi вище головш вiдмiннi ознаки i дозволяють казати 
i застосовувати термiни nроcmiр i середовище як окремi категорп. 

Те, що суттево поеднуе категорп nроcmiр i середовище полягае в тому, що кожен 
об'ект чи зв'язок, я к визначеш у п р о с п р i/або середовищi СВО!!МИ iдентифiкаторами 
(ознаками, iменами, назвами, абревiатурами, параметрами, xарактеристиками, адреса
ми), вщповщно асоцiюються з цими просторами i/або середовищами. Проте один i той 
самий об'ект чи зв'язок можуть бути незалежно визначеш у ю л ь к » простораx i/або се-
редовищаx та асоцiюватися з кшькома вiдповiдними просторами i/або середовищами. 

Наприклад, в осв^ньому просторi навчального закладу можуть бути i , як прави
ло, юнують, створюються кiлька навчальниx середовищ, деякi компоненти якиx з одна-
ковими iндикаторами (наприклад, однаковi засоби навчання) можуть вxодити до складу 
та асощ'юватися з кшькома навчальними середовищами та одночасно - з осв^шми про
сторами рiзниx навчальниx закладiв. Так само суб'екти навчально1^ дiяльностi можуть 
одночасно вxодити як до складу вiдповiдного осв^нього простору, так i до складу вщ-
повiдниx навчальниx середовищ (в навчальному закладд, наприклад, вчителi, учш на-
вчальноi групи - до складу навчального середовища певного учня i , одночасно, разом з 
цим учнем - до складу осв^нього простору району (мюта), де цей навчальний заклад 
розташований). 

У [5, с.229] введено категорп та наведено означення термшв зовншне середо
вище та оточуюче середовище або суттевий оточуючий nроcmiр. Наведене вище тлу
мачення термша nроcmiр вщповщае розумшню термша зовншне середовище за вклю-
ченням компоненпв системи S r , а термши оточуюче середовище або суттевий оточу
ючий nроcmiр - е синошмами термша середовище Es. 

Спираючись на наведене вище, зробимо узагальнююга висновки: 
1. Видшена, дослщжувана система Sr функцюнуе i розвиваеться в середовищд 

Esr , будову якого формуе структурно упорядкована множина об'екпв певно1^ предмет-
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НО!! галузi та/або ix щентифшатс^в, що вxодять до щльового простору W s. Склад 
об'екпв i вiдношень Esrs утворюе та шдмножина компонентiв W s, що вщповщае повно-
му компонентному складу Ws , за виключенням компонентiв системи S r , а також мно
жини компоненпв пiдпростору Ws, WS" G WS , з яким система Sr не взаемопов'язана. 

2. На вщмшу вiд середовища Esr системи Sr, nроcmiр Ws системи Sr включае як 
саму систему Sr з i i середовищем Esr, так i пiдпростiр Ws . 1накше, якщо простiр Ws пе
редбачае належтсть системи Sr до нього, то середовище, навпаки, не допускае належ-
тсть системи Sr до i i ж середовища Esr. 

3. Система та i i середовище е вщповщними частинами простору, до складу яко
го вони належать, а тому мають певш вщбитки цього простору. Якщо nроcmiр штегруе, 
"бере до свого кола" систему та i i середовище, що функцюнуе, дослщжуеться i розви
ваеться в його складд, то середовище оточуе систему, забезпечуючи умови i i доцльно-
го, ефективного та безпечного функцюнування i розвитку. 

4. Один i той самий об'ект чи зв'язок може бути незалежно визначений у кшь-
к ж простораx i/або середовищаx та асощюватися з кшькома просторами i/або середо-
вищами. У загальному випадку множина систем { Sr}, а також множина середовищ 
{E s r } , що оточують щ системи Sr, SR G{SR}, можуть одночасно вxодити до складу одно
го щльового простору W s, а певш множини {S r} i {E s r } - до складу конкретноi множини 
цiльовиx проспав { W s}. Проте жодна система не може вxодити до складу того середо
вища, що i i оточуе. З цього виxодить: а) якщо SR GWS , то E S R GWS ; i навпаки, б) якщо 

ESR GWS , то SR GWS . 
5. Зв'язанють системи Sr та i i середовища Esr вказуе на наявнiсть принаймш од-

нiеi спiльноi для Sr i Esr ц ш , що однаково задана (сформульована) для Sr i E s r . Такою 
спшьною для Sr i Esr цшлю передусiм е генеральна - найвища цшь у деревi цiлей S r , що 
одночасно е однiею з пщцшей Esr. 

6. Наявнiсть ц ш (цiлей) передбачае: реалiзацiю Sr i Esr спецiальниx функцiй, 
що спрямоваш на досягнення Ц s r ; присутшсть у складi Sr i Esr певниx органiзацiйниx 
структур (принаймнi, одного виконавця), якi вiдповiдають за реалiзацiю спецiальниx 
функцiй; видiлення з боку Esr ресурсiв (фiнансовиx, матерiально-теxнiчниx та енерге-
тичниx), що необxiднi для реалiзацii циx функцiй; iснування законодавчо-правовиx й 
iнструктивно-нормативниx регуляторiв функцiонування i розвитку Sr i Esr у складi Ws. 

7. Наявнiсть ц ш (цiлей) Цц, спецiальниx функцiй, в ^ п о в ^ ю к органiзацiйниx та 
iншиx ресурсiв i регуляторiв i i досягнення е для Sr i Esr системоутворювальними чинни-
ками, що дозволяють казати i розглядати Ws, Sr i Esr як цiлiснiсть, як едину систему, що 
вxодить до складу простору Ws. 

8. Середовище Esr системи Sr е певною пiдсистемою W s, що мае свою, вiдмiнну 
вщ Sr цiль (цiлi), а також власш функцiю (функци), органiзацiйне, ресурсне й нормати-
вно-правове забезпечення. Головна цшь Esr за змiстом школи не збiгаеться iз головни-
ми цлями функцiонування i розвитку як S r , так i W s, оскшьки у складi Ws окрiм Sr iснуе 
принаймнi пiдпростiр Ws зi своiми цiлями - пiдцiлями W s, а середовище Es лише фор-
муе, забезпечуе умови функцiонування i розвитку Sr i не призначене для реалiзацii i i 
зовнiшнix i внутрiшнix функцiй. 

9. Вiдсутнiсть у середовищд Esr необxiдниx (передбачениx) i достатнix для реа-
лiзацii цшей Sr ресурсiв, а також законодавчо-правовиx й iнструктивно-нормативниx 
регуляторiв функцiонування i розвитку Sr вказуе на наявшсть у середовищi Esr пробле-
ми (нерозв'язано1^ для Esr проблемноi ситуацп), що зумовлюе втрату, руйнування ц ш с -
ностi Esr i Sr, не дозволяе казати про <S r, E s r > як про едину систему. 
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10. Система S r , що функцюнуе i розвиваеться окремо i незалежно вiд деякого 
щльового простору W a , може увiйти до Wa або вийти з цього простору за умови, що у Sr 

i Wa одночасно i вщповщно виникають або зникають (втрачають актуальнють, суттево 
змiнюються) спiльнi для Sr i Wa цiлi, а у W a , окрiм цього, - ресурси (у тому зако-
нодавчо-правовi регулятори), що необxiднi i достатнi для досягнення спiльниx цшей. 
При цьому як S r , так i Wa вiдповiдно набувають новиx властивостей, або частково чи 
повнютю втрачають тi властивостi, що були притаманш Sr i W a , коли Sr вxодила до 
складу W a . В обоx циx випадкаx як S r , так i Wa стають вже шшими системами, вщмш-
ними вщ тиx, якими вони були до вxодження Sr до Wa або виxоду Sr зi складу Wa. 

З ураxуванням наведеного вище, введдмо означення освiтнix застосувань катего-
рiй nроcmiр i середовище. 

Осв^ш застосування предметного простору об'ективного (реального) свту -
загального об'ектного простору, безпосередньо пов'язаш з поняттям глобального 
освтнього простору (ГОП), з вiдкриmою освтою, з вiдкриmим навчальним середови
щем. Розгляньмо щ зв'язки бшьш детально. 

Конкретна людина, перебуваючи у складд ЗОП, за тою чи шшою власною потре
бою, з тсею або шшою власною метою використовуе рiзноманiтнi компоненти цього 
простору в процес свщомого i пщсвщомого, рутинного i творчого дослiдження та ш-
знання свiту, в якому вона живе, фiзично й дуxовно розвиваеться, осягае розумом зако-
ни природи, набувае досвщу розв'язування власниx пожиттевиx (побутовиx i професш-
нюс) проблем, знаxодить новi сфери застосувань об'екпв простору, опанованиx знань 
та сформована компетентностей. 

Саме наявнiсть у конкретноi людини мети (усвщомлено}.' або пщсвщомоГ) вико
ристання певниx компоненпв ЗОП звужуе цей простiр, наближаючи його склад i струк
туру до потреб конкретноi людини, дозволяе казати про iндивiдуaльний освттй прос-
miр П О Ж Н И В О ! ! осв^и конкретноi людини. Тобто iндивiдуaльний освттй nроcmiр е щ-
льовим шдпростором загального об 'ектного простору, що видшений з останнього за 
ознакою причетност певниx компонентiв його складу до П О Ж Н И В О ! ! освiти конкретноi 
людини. 

В гiпотетичнiй моделi iндивiдуaльного освтнього простору його межi не фшсо-
ванi в чаа, вони руxомi, неперервно змiнюються в процес становлення i подальшого 
розвитку людини. Модель iндивiдуaльного освтнього простору шбито "диxае", вщо-
бражаючи змшшсть iнтелектуальниx i дуxовниx потреб конкретноi людини, i i уподо-
бання, умотивовашсть до навчання, умови життедiяльностi на вiдповiдниx етапаx i i по-
ступового особиспсного розвитку. Таке "диxання" моделi каже про те, що штелектуа-
льний i дуxовний розвиток потрiбнi людинi так само, як пов^ря для i i фiзичного iсну-
вання. Неперервно "наповнюючи своi iнтелектуальнi i дуxовнi легенi" свiжим повiтрям 
осучаснениx знань i нового досвiду, людина реально набувае новиx життевиx сил, бу-
дуе на цiй основi свое сьогодення i майбутне, досягае н о в ^ вершин свого iндивiдуаль-
ного розвитку, стае бшып потрiбною i суспiльно корисною. 

Множина iндивiдуaльних освттх nроcmорiв утворюе глобальний освтнт прос-
miр (ГОП). На вщмшу вщ загального об 'ектного простору з нескшченною множиною 
предметного складу i можливиx цшей його використання, ГОП е цльовим пiдпросто-
ром загального об 'ектного простору, до складу якого вxодить скшчена множина тди-
вiдуaльних освттх nроcmорiв, оскiльки можна теоретично визначити кшькють цшей 
використання ГОП, а тому й об'екпв, що необxiднi для ix досягнення. Вочевидь, що в 
гшотетичнш моделi ГОП його межi також ру^омь Вони розширюються або звужують-
ся у певниx напрямаx, узагальнено вщображаючи змiннiсть освiтнix потреб людства, 
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що зумовлеш глибиною шзнання людиною реального св^у, а також сусшльними пот
ребами людства, умовами його буття i розвитку на вiдповiдниx етапаx еволюцп цившь 
заци. 

У свою чергу, вiдкриmiй оcвimi може вщповщати просторово необмежена в ГОП 
стереометрична модель з не фшсованим за положенням у п р о с и в моделi центром. 
Просторова необмежешсть моделi, i i багатовимiрнiсть i наявшсть необмежено!! кшькос-
тi ступенiв свободи вщображають гносеологичну сутнiсть пiзнання св^у, можливу рiз-
номанiтнiсть траекторiй опанування суб'ектом знаннями про реальний св^ , демонструе 
той факт, що вщкрши осв^ш системи не задають i не передбачають для всix суб'ектв 
однозначно визначениx напряму освiтнього руxу i кордонiв ixнього iндивiдуального 
розвитку. Зовшшш обрп простору моделi вщображають сукупшсть знань людства про 
реальний св^, що оточуе людину, про культуру, щнносп i способи життедiяльностi в 
ньому, про прiоритети, методи i засоби його пiзнання i вдосконалення. Це горизонти, 
до якик прагне (мае прагнути) людина в процес свое!! пожиттево!! освiти, опановуючи 
новi знання, новiтнi способи ПРОДУКТИВНО!! дiяльностi, формуючи свою дуxовнiсть, мо-
рально-вольовi якостi, досягаючи тим самим вершин свого шдивщуального розвитку. У 
свою чергу, не фшсований за положенням у п р о с и в моделi i i центр щентифшуеться з 
певним суб'ектом, визначае його особистий осв^шй потенцал, вiдносно якого вщбува-
еться творчий розвиток суб'екта за шдивщуальною траектс^ею. Цей центр 
пов'язуеться з особиспстю певного суб'екта, з тими його рисами, якостями i властиво-
стями, ям мають бути сформованi, розвинеш у процесi формального, неформального та 
шформального навчання. Використання термiна „центр" пщкреслюе людиноцентризм 
моделi, повiдомляе, що вщкрши освiтнi системи створюються заради людини, в i i ште-
ресаx. 

Проте xарактер траекторп, за якою розвиваеться людина, поточне положення у 
простор моделi вершини iндивiдуального розвитку, що досягае людина в процес на
вчання (прогресивний руx шдивщуально iдентифiкованого центру моделi в i i п р о с и в ) , 
визначаеться не тiльки потенщйними iнтелектуальними i морально-вольовими якостя
ми суб'екта, його шдивщуальними i сусшльними мотивами, що спонукають його до 
навчання. Цей xарактер багато в чому також визначаеться тими яюсними властивостя-
ми систем вщкрикл осв^и, що вiдображають специфiку будови i функцiонування цiеi 
системи, особливостi методдв, засобiв i теxнологiй, що в нш застосовуються. [5, с. 88]. 

Отже, якщо як дослщжувану систему Sr вибрати систему освiти (СО), то з пози-
цiй системного ш ^ о д у можна визначити: 

Глобальний освттй nроcmiр (ГОП) - цшсна сюнчена множина об'ектiв та ixнix 
вщношень, що вxодять до складу загального об 'ектного простору i виокремлеш з ньо-
го за ознакою належносп цiеi множини об'ектiв та вщношень до реалiзацii цiлей осв^и 
(цiльовий простiр). Отже, ГОП вxодить до складу загального об'ектного простору, 
включае СО, а також шши об'екти систем сусшльства, що не вxодять до складу об'ектiв 
ГОП, проте мають вщношення до реалiзацii цiлей освiти. 

У складi ГОП виддляють Сдиний nроcmiр системи освти (СПСО) [5, с.379-386] 
- пщпроспр ГОП, до складу якого вxодять об'екти та вiдношення формальног (шсти-
туцiональноi) СО. 

0свтнт nроcmiр навчального закладу або nедaгогiчног системи - пщпроспр 
ГОП, до складу якого вxодить цей навчальний заклад або ця педагогична система, а та
кож об'екти ГОП, з якими навчальний заклад або педагопчна система суттево взаемо-
пов'язаш. 
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Функцюнування i розвиток СО вщбуваються в оточуючому СО освтньому се-

редовищ1. 
0свтне середовище (ОС) - суттевий оточуючий СО проспр, частина ГОП, яка 

не включае СО, проте включае шши системи ГОП, з якими СО суттево взаемопов'язана. 
1ншими словами, освтне середовище - множина об'екпв i взаемозв'язюв мiж ними (з 
ix суттевими властивостями), що не вxодять до СО, змша властивостей я к и може змь 
нювати стан СО або властивосп я к ^ самi можуть змшюватись пiд впливом СО. Таким 
чином, т об'екти ГОП, що не мають впливу на с у т ж властивосп СО i на я к СО та
кож не впливае, не вщносяться до ОС системи осв^и. 1ншими словами, ОС - це те зi 
складу ГОП, що безпосередньо пов'язане з СО. 

Введдмо ще кшька означень термша середовище, яю, з одного боку, узагальню-
ють та розвивають, а з шшого - поглиблюють, конкретизують та систематизують уяв-
лення про цю важливу категор^ органiзацiйниx систем, зокрема СО. 

Навчальне середовище людини або вiдкриmе навчальне середовище - частина 
ГОП (або СПСО), що не включае саму людину, суттевий оточуючий осв^шй проспр 
конкретно!! людини, елементи i зв'язки якого юнують природно i/або створен штучно i 
я к безпосередньо i/або опосередковано впливають, а ix властивостi свiдомо i/або шдс-
вiдомо використовуються людиною впродовж життя для забезпечення формального, 
неформального та шформального навчання. 

Навчальне середовище (НС) навчального закладу - шдсистема педагопчно!! сис
теми, - штучно i цiлеспрямовано побудований в навчальному закладi суттевий оточую
чий учня проспр (що не включае самого учня), в якому здшснюеться навчально-
виxовний процес та створенi необxiднi i достатнi для його учасниюв умови щодо ефек-
тивного i безпечного досягнення цiлей навчання i виxовання. Вiдображаючи людино-
центристську осв^ню парадигму, центральною фiгурою в педагопчному процесi е 
учень, заради якого НС створюеться, функцюнуе i розвиваеться, в iнтересаx якого НС 
розглядаеться i дослiджуеться. Саме через це ц ш побудови, функцiонування i розвитку 
НС шдпорядковаш навчально-виxовним цiлям вiдповiдниx педагогiчниx систем, зумо-
влюють вщповщний склад i структуру НС. 

Спроектувати навчальне середовище - це означае теоретично дослщити суттевi 
цiльовi i змiстово-теxнологiчнi (методичнi) аспекти навчально-виxовного процесу, який 
повинен здшснюватись в НС, i на цiй основi описати необxiдний для цього склад i 
структуру НС (його статику i динамiку, в тому числi передбачити i враxувати розвиток 
будови НС, вплив i особливостi взаемозв'язкiв складниюв НС з iншими елементами 
ПС, з елементами оточуючого середовища) вщповщно до динамши розвитку цiлей його 
створення i використання, а також обмежень псиxолого-педагогiчного, науково-
теxнiчного i ресурсного xарактеру. 

Створити навчальне середовище - це означае побудувати таке об'ектне оточен-
ня учня (суттевий оточуючий проспр), в якому враxованi (визначеш на еташ його про-
ектування) i реалiзованi основнi с у т ж аспекти навчального-виxовного процесу, який 
повинен здшснюватись в цьому НС, а також передбачена можливють адекватного роз
витку цього середовища щодо динамши розвитку цшей i обмежень його створення та 
ефективного i безпечного використання. 

Навчальне середовище може бути ефективним i неефективним. 
Ефективне НС - це таке НС, в якому створеш найбшьш сприятливi для його ко-

ристувачiв необxiднi i достатш умови щодо здiйснення навчально-пiзнавальноi дiяль-
ностi, творчого розвитку особистостi. 
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Ефективтсть НС визначаеться ступенем його вщповщносп мет створення, що 

шдпорядкована мет створення i розвитку ПС, до складу яко! це НС вxодить. Ефектив-
шсть НС задаеться i визначаеться системою критерпв (системою цiльовиx функцiй), що 
вщображають цiльовi i змiстово-теxнологiчнi вимоги щодо його складу, структури та 
штегрованого, ефективного i безпечного використання в навчально-виxовному процесi. 
Таким чином, ефектившсть НС визначаеться ступенем вщповщносп якiсниx i кшьюс-
ниx властивостей створеного НС або НС, що проектуеться, заданим цшьовим функщ-
ям, за якими воно створюеться i розвиваеться. 

Педaгогiчно виважене НС - це ефективне НС, ресурси на створення i пщтримку 
якого в актуальному сташ е якомога мшмальними (тобто мiнiмiзованi за тими або ш-
шими крш^^ями, вiдповiдають деякiй системi обмежень). Таким чином, сукупшсть 
ресурсiв, що необxiднi для створення i забезпечення подальшо! придатностi викорис
тання та розвитку НС (псиxолого-педагогiчниx, матерiально-теxнiчниx, iнформацiйниx 
тощо), виступае в якостi обмежень проектування i створення оптимального НС, утво-
рюючи деяку систему обмежень будови педагопчно виваженого НС. Разом з цшьовими 
функцiями ця система обмежень задае необхiднi умови для його проектування i пода
льшого формування та застосування. Достаттсть цих умов визначаеться можливос-
тями шформацшного наповнення моделей, за якими проектуеться НС, а також наявшс-
тю шструментар^ (необxiдниx засобiв i теxнологiй) для адекватного аналiзу циx моде
лей вщносно невiдомиx - складу i структури педагогично виваженого НС. 

З позищй системного пiдxоду, навчальне середовище - штучно побудована сис
тема, структура i складники яко! призначеш для створення необxiдниx умов ефективно
го i безпечного досягнення цшей навчально-виxовного процесу. Структура НС визна-
чае його внутрiшню оргашзащю, взаемозв'язки i взаемозалежнiсть мiж його елемента
ми. Елементи (об'екти, складники, компоненти, елементи - умовно неподшьш частки) 
НС виступають, з одного боку, як його атрибути чи аспекти розгляду, що визначають 
змютову, шформацшну та матерiальну наповненiсть НС, а з шшого - як ресурси реаль 
заци навчально-виxовного процесу, що використовуються в навчальнш дiяльностi, на-
буваючи при цьому ознак засобiв навчання [5, с. 376]. 

Створити для розвитку творчо! особистосп найбшьш cnрияmливi умови (тобто 
побудувати для не! ефективне, педагогично виважене НС) - означае зробити "практично 
все" для особиспсного розвитку учня i "практично все" для отримання максимально 
можливиx результат^ будь-яко! його дiяльностi, що шщюеться зовнi. Цьому можуть 
завадити тшьки форсмажорнi обставини, тобто обставини, яю вiд людини не залежать i 
якi людина об'ективно не може подолати (принаймш, в деякий момент часу або протя-
гом певного штервалу часу). 

Тому в псиxолого-педагогiчниx дослiдженняx, що проводяться, помiтне мюце 
мае придiлятися вивченню педагогiчниx умов формування НС, моделюванню його 
складу i структури, визначенню ролi i мiсця, якi посiдають i ввдграють в ньому засоби 
навчання. 

У зв'язку з бурxливим розвитком iнформатичноi науки, всеосяжним практичним 
застосуванням iнформацiйно-комунiкацiйниx теxнологiй (ГКТ) у всix сфераx людсько! 
дiяльностi, формуванням на цiй основi iнформацiйного суспiльства, широкого викорис
тання набули термши тформацтний nроcmiр та тформацтне середовище. Наведiмо 
розумшня циx термiнiв, спираючись на загальш поняття i тлумачення термiнiв nроcmiр 
i середовище, що наведенi вище. 

У фшософському розумiннi тформацтний nроcmiр - сукупшсть результа-
тiв семантично! дiяльностi людства [7]. Ця ддяльшсть пов'язана з формуванням iнфор-
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мащйно! картини об'ективного св^у, з шформащйним вiдображенням загального 
об'ектного простору. 

Таким чином, будемо вважати, що глобальний тформацтний nроcmiр (ГГП) е 
шформащйним вщображенням (деякою сукупшстю уявниx та предметно-
iнформацiйниx моделей) загального об'ектного простору, Wg — ing, а склад будь-якого 
iнформaцiйного простору утворюе множина iнформaцiйних об 'екmiв - множина моде
лей шформащйного простору. Пщ iнформaцiйним об'ектом будемо розум^и елемент 
(неподшьна частина) складу шформащйного простору. Тобто, якщо об'ектами просто
ру е шформацшш об'екти, то будемо казати про тформацтний nроcmiр (ГП). У зв'язку 
з багатощльовим призначенням простору ing (аналопчно простору Wg), у його складi 
можна видшити множину цiльовиx просияв - { i n a } , {1Па} е Ш&, склад об'екпв кож
ного з якиx безпосередньо пов'язаний з метою створення i використання певного р-го 
inap, Vp = 1 - P, де P - кшькють всix ц ^ о в ж iнформацiйниx просторiв в i n g , Wa (Wa = 
Wa + Wa ) — ina (ina=ina+ina ). Тодi компонентний склад простору ina утворюе мно
жина об'екпв, що вxодять до системи Sr та i i iнформацiйного середовища - iEsr, а також 
компоненти, що вxодять до пiдпростору ina , ina = Sr + iEsr + ina , звiдки iEsr = ina - Sr -

ma'. 
Мови описування i шдтримки просторiв (середовищ) встановлюють правила, 

що, зокрема, вказують на конкретний проспр (середовище), до якого належить даний 
об'ект чи зв'язок та ix щентифшатори. 

Можливi типи модельного подання простоев (середовищ) детально розглянут в 
[5, с.254-272]. Зокрема, поширеною формою подання моделей будови простору (сере
довища) е ix вщображення у виглядд мережi - шформащйно! модел^ вузли яко! вщповь 
дають щентифшаторам об'ектiв (середовища), а ребра - задають вщношення м"ж ними. 
Ц моделi можуть бути як однорiдними, тобто мати тшьки один зв'язок м1ж будь-якою 
парою об'ектiв i подаватися у вигляд" орiентованого графа, в тому числ" з деревовид-
ною плоскою структурою, так i неоднорiдними, коли м"ж об'ектами юнуе (вказуеться) 
бшьш шж один зв'язок. Проте неоднорщш мережш модел" можуть бути подан" сукуп-
нютю (переплетшням) деревовидниx (однорiдниx) багатошаровиx мережниx структур. 

Що стосуеться щльового простору Ша та пiдxодiв до його модельного подання, 
то наведдмо ще одне його можливе тлумачення: тформацтний nроcmiр - п-м"рний 
проспр, n=\, N, багатовим"рний проспр, об'ектне наповнення якого утворюють шфо-
рмащйш об'екти р1зномаштного предметного призначення. За таким означенням, ina  

може бути вщображений п а р н о ю стереометричною моделлю, що визначаеться сукуп
шстю N параметр1в (груп параметр"в), як" переважно подаються р1зними метриками. 
Значення N i глибина подання (точшсть, детал"защя та ш.) кожного з N параметр"в ina  

залежать вщ мети та особливостей конкретного застосування його модель 
За зазначеним розумшням будемо використовувати i тлумачити термши: тдиви 

дуальний тформацтний nроcmiр, глобальний тформацтний освттй nроcmiр (ГГОП -
цшьовий пщпроспр ГГП), Сдиний тформацтний nроcmiр системи освти (СШСО), 
тлумачення я к и узагальнено наведен" вище. Причому, ГГОП i СШСО е цшьовими шд-
просторами ГГП, що мають осв1тне призначення, застосування, а тому i предметну 
спрямовашсть ^ m ^ r a m ^ x !м iнформацiйниx об'екпв. 

Це стосуеться також термшв: тформацтне середовище, тформацтно-освтне 
середовище (навчального закладу, педагопчно! системи; закрите, вщкрите; 
комп'ютерно ор1ентоване, комп'ютерно штегроване, персошфшоване щодо конкретно
го учня або цшьово! групи учшв), тформацтно-навчальне середовище (людини, навча-
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льного закладу, навчально-виxовного комплексу та ш.). У загальному значенш, тфор-
мацтно-освтне середовище - частина, пщпроспр i n a , що ситуативно використовуе 
конкретний користувач для розв'язування освiтнix завдань. 

0свтньо-просторовий складник вщкрито! педагогично! системи - частина, шдп
роспр ina або СГПСО, що не вxодить до складу вщкритого тформацтно-навчального 
середовища ще! системи. 

Електронн освтн ресурси (ЕОР) - вид засоб1в осв^ньо! д"яльносп (навчання 
та ш.), що ^нують в електроннш форм", е сукуптстю електронних тформацтних 
об'екmiв (докуменпв, документованиx вщомостей та шструкщй, iнформацiйниx мате-
р"ал"в, процесуальниx моделей та ш.), як" розташовуються i подаються в освiтнix сис-
темаx на запам'ятовуючиx пристрояx електронниx даниx. ЕОР е певними моделями 
ГГОП, що вiдобрaжaюmь змiстово-теxнологiчнi компоненти освiтнix методичниx сис
тем, формують предметно-шформацшш складники освтнього середовища (закритого i 
вщкритого), утворюють наповнення освiтнix електронниx iнформацiйниx систем, при-
значен для р1зноб1чного щлеспрямованого використання учасниками освтнього про
цесу з метою шформащйно-процесуальжо! пщтримки навчально!, науково! та управлш-
сько! д"яльносп, шформащйного забезпечення функцюнування та розвитку освiтнix 
систем. 

Якщо система Sr за типом е тформацтно-пошуковою системою, то метою i i 
створення i розвитку е задоволення ^ ф о р м а ц ^ ш ^ потреб середовища ina у ю н ц е в ^ 
iнформацiйниx продуктаx свого функцюнування. Ыформацтно-пошукова система 
(пошукова система) - автоматизована система, що подана у ^ей-простор" власним web-
штерфейсом, призначена для формування i збер"гання рiзниx даниx, пошуку i надання 
за запитами користувач1в необxiдниx \м релевантна вщомостей. Програмною части
ною пошуковиx систем е пошуков" машини (пошуков" движки), що забезпечують фун-
кцюнальшсть iнформацiйно-пошуковиx систем. Тобто, кшцевим продуктом такиx сис
тем е тформацтний продукт - документоваш (незалежно вщ виду ноая шформащй-
ниx об'екпв) шформащйш матер"али, що пщготовлеш i призначеш для задоволення 
iнформацiйниx потреб користувач1в [8]. Серед iнформацiйниx продукпв виокремлю-
ють: iнформaцiйний ресурс - сукупшсть докумешив в iнформацiйниx системаx (б"блю-
текаx, арxiваx, банкаx данита та ш.) [8] та тформацтну послугу (сервю) - процес фор
мування, нагромадження i опрацювання певного шформащйного ресурсу вщповщно до 
потреб користувача, надання користувачев" доступу до шформацшно! продукцп. 

Вщповщно до класифшацп засоб"в навчання, що наведена в [1, с. 386-435], в 
освiтнix системаx визначають предметночнформацтн ресурси - тип засоб1в д"яльнос-
т', що являють собою спещальним чином закодовану, структуровану та упорядковану 
множину комп'ютерно орiентованиx ^ ф о р м а ^ й н ^ об'екпв, поданиx мовою конкрет¬
но! цифрово! обчислювально! машини (комп'ютера, цифрового програмного автомату) 
або ix класу (програмно сумюного класу) i/або мовою протокол1в засоб"в i теxнологiй 
iнформацiйно-коммунiкацiйниx мереж (ГКМ). Зазначена множина комп'ютерно ор1ен-
тованиx ^ ф о р м а ^ й н ^ об'екпв, поданиx мовою комп'ютера або засоб1в i теxнологiй 
ГКМ, вщображаються в комп'ютерно орiентованиx засобаx деяким набором числовой 
кдав. Склад i структура iнформацiйниx об'екпв ще! множини е необxiдними i достат-
шми для розв'язування за допомогою комп'ютера вiдповiдниx завдань або ix фрагмен
та. 

Гнформащйна цшсшсть та змютова актуальшсть сучасниx iнформацiйниx прос-
тор1в i середовищ, задоволення iнформацiйниx потреб рiзниx категорш користувач"в 
здшснюеться за допомогою засоб1в i теxнологiй ГКМ. Саме засоби i теxнологii ГКМ ав-
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томатизують процеси збирання i нагромадження данж, управлшня структуруванням i 
реоргашзащею комп'ютерниx баз даниx, що вщображають вщповщш шформацшш 
об'екти та ГП, забезпечують електронш комушкацп користувачГв, опрацювання шфор-
мацiйниx об'екпв, ix доставлення за визначеними адресами. 

Зазвичай, коли користувач бажае вщшукати, переслати певний шформацшний 
об'ект, отримати ту чи шшу шформащйну послугу, вш безпосередньо звертаеться не до 
ГП, а через вщповщш персональш комп'ютерш засоби - до ГКМ. Тому користувач" час
то ототожнюють ГКМ з вщповщними просторами i середовищами. 

ОкрГм обсягу, якостг та рГзномаштносп шформащйно-ресурсного наповнення 
ГКМ ix важливими xарактеристиками е наявний спектр i досконалють реалГзацп вщпо-
в ^ н ж сервюв - сервюш властивосп ГКМ. Саме тому не тшьки склад наявниx в ГКМ 
iнформацiйниx ресурав, але й спектр пiдтримуючиx ГП сервшв xарактеризують потен-
цшний рГвень задоволення рiзноманiтниx шформацшш потреб користувачГв ГКМ (а то¬
му i ГП). 

Комп'ютерно-теxнологiчну шдтримку функцюнування i розвитку сучасного ГП 
забезпечують ГКМ, за допомогою я к и реалГзуються ix користувальн i внутршньоме-
режн серв^и. Користувальн серв^и ГКМ призначеш для забезпечення гнучкого дос
тупу до ^ я в н ^ в ГКМ ^ ф о р м а н т н ^ об'екпв широкому (теоретично необмеженому) 
колу його потенцiйниx користувачГв. У свою чергу, функцп внутршньомережних сер-
вшв ГКМ спрямоваш на забезпечення збирання, нагромадження, оновлення i зберГгання 
рiзноманiтниx iнформацiйниx об'екпв, формування, структурування i реорганГзащю ix 
складу, а також здшснення внутрiшньомережниx комушкацш та заxисту шформацш-
ниx об'екпв вщ несанкцюнованого доступу i машпулювання. 

Вщповщно до цього, у склад" ГКМ, що пщтримують ГП, можна виокремити фун-
кцiонaльнi сервшн тдсистеми, за допомогою я к ^ реалГзуються користувальн сервки 
ГП i забезпечувальн сервюн тдсистеми ГКМ, за допомогою якиx реалГзуються внут-
ршньомережт серв^и ГКМ. 

З позицш системного пiдxоду ГКМ е оргашзащйною системою, функцюнування 
яко! спрямоване на забезпечення OTrnMrax дш i i частин (шдсистем) в iнтересаx досяг
нення цшей i i побудови i використання [5, с.229]. Для ГКМ як системи, ця цшь полягае 
в шформащйному забезпеченш дГяльносп зовнiшнix вщносно ГКМ систем (у тому чис-
лГ р"зноман"тно! дГяльносп окремиx користувачГв та ix цiльовиx груп), що використо-
вують ресурси i сервюи ГКМ. Як i для будь-яко! оргашзацшно! системи, стале i надшне 
функцюнування та розвиток ГП та ГКМ, що його пщтримують, окрГм вже зазначенж 
шдсистем ГКМ, забезпечують вщповщш оргашзацшна, кадрова, матерiально-теxнiчна, 
фшансова та нормативно-правова тдсистеми. 

Узагальнено можна констатувати, що видшено базов" просторово розподшеш i 
змютово цшеспрямоваш об'ектш утворення (конструкци), визначено ix термши та на
ведено тлумачення: дослщжувана система Sr та i i середовище E s r , едина система <S r, 
E s r > як складова цГльового простору W s, а також ix освГтнГ аналоги: дослщжувано! сис
теми Sr - педагогГчна система, навчальний заклад, система освГти, Сдиний освГтний 
проспр системи освГти та Глобальний освГтшй простГр; навчальне середовище педаго-
ггчно! системи, освГтнГ середовища: навчального закладу, системи освГти та Сдиного 
освГтнього простору системи освГти. Причому учень послщовно вxодить до складу вщ-
повiдниx освiтнix просторГв: педагогично! системи, навчального закладу, системи освГ
ти, Сдиного освГтнього простору системи освГти та Глобального освГтнього простору, 
проте не вxодить до складу навчального середовища педагопчно! системи, а також 
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осв^ых середовищ навчального закладу, системи освГти та Сдиного освГтнього просто
ру системи освГти. 

На цгй основГ надано тлумачення термГшв вiдповiдниx предметно-
iнформацiйниx утворень: електронш освГтнГ ресурси, ГнформацГйнГ (шформацшно-
освГтнГ) середовище i простГр навчального закладу та педагогично! системи, системи 
освГти та Сдиного освГтнього простору системи освГти, Глобальний шформащйно-
освГтшй проспр. 

ЗазначенГ вище змГстово-структурнГ особливостг розумГння, тлумачення i моде
льного подання простору i середовища та ix освiтнix застосувань, а також ix суттевГ 
спГльнГ i вщмшш риси дозволяють говорити про щ категорп як про взаемопов'язанГ, 
взаемообумовлеш, проте окремГ категорп, закладае теоретичну базу ix коректного за-
стосовування в науково-практичшй дГяльностГ, зокрема при проектуванш i дослГдженнГ 
систем вщкриио! освГти [6]. 
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КАТЕГОРИИ "ПРОСТРАНСТВО" И "СРЕДА": ОСОБЕННОСТИ 
МОДЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В статье раскрыты пути образовательного применения предметного про
странства объективного (реального) мира. Дано толкование терминов соответству
ющих предметно-информационных образований: электронные образовательные ресур
сы, информационные (информационно-образовательные) среда и пространство учеб
ного заведения и педагогической системы, системы образования и Единого образова
тельного пространства системы образования, Глобальное информационно-
образовательное пространство. 
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CATEGORY "SPACE" AND "ENVIRONMENT": FEATURES MODEL 
SUBMISSIONS AND EDUCATIONAL APPLICATION 

In the article the way the educational use of objective space objective (real) world. 
Given the interpretation of a subject-related information entities: the electronic educational 
resources, information (information and education) and the space environment of the 
institution and the educational system, the education system and the unified educational space 
of the education system, global information and education space. 
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