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Анотація. В статті розглянуто питання формування і розвиток 

інноваційного відкритого освітнього середовища аграрних закладів вищої 

освіти. 

 Ключові слова: відкрита освіта, синергетичний підхід, системний 

підхід, середовищний підхід, компетентнісний підхід. 

 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток науки і техніки ставить пе-

ред системою професійної освіти нові завдання в підготовці компетентного 

фахівця для роботи в динамічно мінливих умовах, здатного самостійно і 

творчо вирішувати поставлені перед ним завдання. Розглядаючи сучасну 

систему освіти, можна з упевненістю сказати про необхідність вивчення 

підходів до побудови відкритої освіти. Актуальність розвитку відкритої 

освіти особливо гостро проявляється сьогодні. Однак спроби створення по-

дібного освіти приймалися ще задовго до назрівання даної проблеми. Тер-

мін «відкритість» можна побачити в багатьох західних педагогічних конце-

пціях.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Перші трактування понят-

тя «відкритість» з'явилися в Західній Європі ще в XIX ст. «Відкритість про-

голошувалася етичною нормою і тим самим метою виховання, в основі якої 

лежить позиція довіри по відношенню до інших людей, критична оцінка си-

туації». У цьому ключі, відкритість розглядалася як становлення абсолютно 

нових морально-етичних принципів і цінностей суспільства. З 70-х рр. ХХ 

ст. поняття «відкритість» стає категорією розгляду педагогічних наук. 

Вплив на це зробив розвиток різних педагогічних концепцій спрямованих 

на гуманізацію освіти. На сучасному етапі розвитку поняття «відкритість» 

міцно закріпилося в педагогіці, на що, в свою чергу, вплинув прискорений і 

посилений розвиток інформатизації суспільства. Інноваційні технології, ро-

звиток інформаційних мереж ставлять нове завдання: створення умов робо-

ти з ними для забезпечення якісної та доступної освіти [1]. 

Становлення нової парадигми освіти, позиціонування принципу безпе-

рервності освіти протягом усього життя викликало необхідність створення 

принципово нової і доступної системи освіти - системи відкритої освіти. На 

сьогоднішній день існує досить велика кількість визначень сутності відкри-

тої освіти, відповідно до різних педагогічних підходів [1,2].  
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Формулювання цілей статті. Мета статті - розглянути питання фор-

мування і розвиток інноваційного відкритого освітнього середовища аграр-

них закладів вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Синергетичний підхід у ві-

дкритій освіті передбачає зняття інституційних рамок. Згідно синергетично-

го підходу, більшість систем існуючих в світі є відкритими для обміну енер-

гією і інформацією, в зв'язку з цим вони знаходяться в постійній зміні. По-

дібно до цього система аграрної освіти також повинна знаходитися в пос-

тійній взаємодії з іншими системами і бути при цьому такою, що самороз-

вивається, що прагне до відкритості та подолання збудованих рамок і веде 

за собою надання навчання творчого характеру. В рамках синергетичного 

підходу, пише В.П. Делія, «відкрита система взаємодіє з середовищем, за-

вдяки чому її неврівноваженість посилюється, це призводить до руйнування 

колишнього порядку і структури, тобто до виникнення нової системи». Ін-

шими словами, сутність даного підходу полягає в тому, що в навколишньо-

му нашому середовищі присутні різні частинки, зокрема люди, які думають 

і діють в однаковій ідейній площині. Внаслідок чого між ними відбувається 

взаємодія, яке кооперує їх в системи, що самоорганізуються [3]. 

Поняття відкритості в синергетичному підході відбивається в спрямо-

ваності відкритої освіти на майбутнє, що припускає системну взаємодію 

людини, природи і суспільства. Основним показником відкритої моделі (І.С. 

Пригожин, Є.І. Козлакова, С.С. Шевельова та ін.) є тип соціальних відносин, 

що передбачає взаємодопомогу, співробітництво. Реалізація принципу відк-

ритості освіти в рамках синергетичного підходу передбачає орієнтацію в 

освіті на здобувача вищої освіти як суб'єкта освітньої діяльності. 

Це твердження виражається в наступних положеннях: 

1) Сучасна освіта як засіб освоєння світу має забезпечити інтеграцію 

різних способів його освоєння і тим самим збільшити творчий потенціал 

людини для вільних і осмислених дій, цілісного відкритого сприйняття і ус-

відомлення світу. 

2) Розвиток можливий тільки у відкритих системах, які постійно обмі-

нюються із зовнішнім середовищем енергією, речовиною, інформацією. 

3) Відкритість систем як вихідний принцип передбачає якісно нові під-

ходи в суспільствознавство, сенс яких полягає в тому, щоб за вихідний по-

чаток бралася не система як ціле в її статичному стані, а людина з його не-

повторністю як постійне джерело стихійності, невпорядкованості і в той же 

час - джерело розвитку. 

4) Основою реалізації освіти, відкритого майбутнього, служить новий 

тип соціальних відносин, що передбачає взаємну допомогу, взаємну коор-

динацію, співпрацю і співтворчість. 

5) Становлення і розвиток сучасної моделі освіти неможливі без діало-

гу і спільного творчого пошуку фахівців в різних областях знань. 

Таким чином, синергетичний підхід вбирає в себе основні задуми і 

принципи побудови відкритої системи освіти, де людина або суб'єкт освіти 
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є головним елементом системи, що призводить її до неминучого розвитку, 

завдяки постійному обміну інформацією з зовнішнім середовищем. 

На основі всього перерахованого вище в рамках синергетичного підхо-

ду виділяють наступні принципи відкритої моделі освіти: 

• Відкритість освіти майбутнього; 

• Інтеграцію всіх способів освоєння людиною світу; 

• Розвиток і включення в процеси утворення синергетичних уявлень 

про відкритість світу, цілісності і взаємозв'язку людини, природи і суспільс-

тва; 

• Вільне користування різними інформаційними системами, які сьогод-

ні відіграють не меншу роль в утворенні, ніж безпосереднє спілкування з 

викладачем; 

• Особистісну спрямованість процесу навчання; 

• Психологічну установку здобувача на надзавдання, в зв'язку з чим, 

освіта перебуває в процесі постійного пошуку і зміни, весь час формуючи 

нові орієнтири і цілі; 

• Зміна ролі викладача: перехід до спільних дій в нових нетривіальних 

ситуація у відкритому, змінному, незворотному світі. 

Наступний педагогічний підхід, що вживає відкритість освіти в своїх 

положеннях - це системний підхід. Головною категорією системного підхо-

ду є цілісність, як в сприйнятті світу, так і у взаєминах, взаємодіях всіх 

структур. Тут, досліджувані предмети є не самостійними ізольованими 

знаннями, а входять в систему, вони є лише елементами загальної системи 

знань, в якій вони виконують єдину функцію. «Система - це об'єкт (ком-

плекс), що складається з взаємодіючих елементів, та володіє властивостями 

(інтеграційними), які не зводяться до властивостей окремих елементів, його 

складових, за рахунок ефекту системності, що при цьому виникає». 

Принципами системного підходу є: 

• Цілісність; 

• Структурна можливість опису системи лише через встановлення її 

структури; 

• Взаємозалежність системи і середовища; 

• Ієрархічність; 

• Множинність описів кожної системи. 

Поняття «відкритість» в системному підході безпосередньо не познача-

ється, проте, як зазначає А.А. Рахкошкін, відкритість «обумовлює комплек-

сність як багатство відносин всередині самої системи і системи та середо-

вища». Системний підхід в аграрній освіті розглядає відкритість як здат-

ність системи враховувати всі зміни освітнього середовища, при цьому пе-

ребуваючи з нею в постійній взаємодії, що само по собі є ключем самороз-

витку системи. В процесі взаємодії відбуваються зміни структури як сере-

довища, так і системи, що призводить до розширення кордонів системи і 

збільшення кількості зв'язків між середовищем і системами. Однак як зазна-

чає Рахкошкін, в рамках даного підходу особливості протікання процесів у 
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відкритих системах практично не висвітлюються, але саме відкритість цих 

систем і створює умови для їх розвитку [4,5]. 

Застосування педагогічних підходів до проектування відкритої освіти 

зокрема слід розглянути на прикладі побудови освітнього середовища агра-

рного закладу вищої освіти. 

В рамках системного підходу освітнє середовище представляється 

складається з двох основних підсистем - зовнішньої і внутрішньої. Найчас-

тіше ці дві підсистеми розглядаються разом, так як їх взаємовплив настільки 

сильні, що визначення меж кожної з підсистем представляється досить 

складним. У той же час за характером взаємодії з навколишнім середови-

щем виділяються відкриті і закриті системи. Однак для розвитку системи 

необхідно її відкритість. Розвиток будь-якої системи передбачає низку пос-

тупових змін всередині її, яке неможливо без взаємодії з навколишнім сере-

довищем. 

В рамках синергетичного підходу відкрите освітнє середовище має на 

увазі, що здобувач має можливість самостійно вибирати область професій-

них, соціальних та особистісних компетенцій. У цьому сенсі, завдання осві-

тнього середовища полягає в тому, щоб сформувати і розвинути в здобува-

чах здатність до самостійного вибору, або, кажучи термінологією синерге-

тичного підходу, розвинути самоорганізацію здобувачів. На підставі цього 

положення Делія робить висновок, що самоорганізація є «основним механі-

змом розвитку інноваційних систем, які в свою чергу є найважливішим фак-

тором еволюції і прогресу сфери освіти, суспільства в цілому». 

Фундаментальною основою середовищного підходу в є розгляд систе-

ми освіти в нерозривному зв'язку з навколишнім середовищем. Зовнішнє 

середовище в рамках даного підходу визначається як сукупність всіх існую-

чих об'єктів і суб'єктів, які не входять в освітню систему. Зовнішнє середо-

вище мінливе, воно впливає на освітню систему, тим самим змінюючи її. В 

даний час середовищний підхід особливо популярний у вузівському нав-

чанні. В даному контексті «середовищний підхід пов'язаний з ідеєю вклю-

чення освітнього закладу в навколишнє середовище (і навпаки)». Таким чи-

ном, при розробці моделі навчання у ЗВО необхідно враховувати вплив фа-

кторів зовнішнього середовища, що дозволяє дати учневі можливість для 

саморозвитку, саморозкриття, розвитку його творчого потенціалу. «Освітнє 

середовище закладу вищої освіти являє собою систему формування певного 

типу особистості та освоєння нею професійних знань і умінь». Цей факт 

підтверджується тим, що прийняті нові освітні стандарти вищої професійної 

освіти, де необхідною умовою є формування ряду компетенцій в процесі 

навчання, які роблять студента професіоналом. Досліджень в області освіт-

нього середовища, зокрема ЗВО досить багато, деякі автори виділяють 

більш конкретизоване поняття освітнього середовища, таке, наприклад, як 

інноваційне освітнє середовище або інформаційно-освітнє середовище. В.П. 

Делія дає наступне визначення інноваційного освітнього середовища: 

«Інноваційне освітнє середовище - це внутрішній і зовнішній духовно-
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матеріальний простір навчального закладу, що створює відповідний йому 

дух (культ генерації інновацій, культ навчання, співпраці і т.д.), що сприяє 

розвитку корпоративної культури педагогів-новаторів, діяльність яких 

спрямована на якісну професійну підготовку майбутніх фахівців і придбан-

ня ними базисних професійних і соціальних компетенцій на основі розвитку 

їх творчих здібностей та формування особистого досвіду інноваційної дія-

льності». З позицій сучасної освіти таке розуміння інноваційного освітнього 

середовища є найбільш актуальним. Безумовно, для реалізації позицій інно-

ваційного освітнього середовища необхідна відкритість між освітньою сис-

темою і зовнішнім середовищем. Розвиток творчих здібностей здобувачів, 

передбачає створення в першу чергу умов, що дозволяють учням вільно вза-

ємодіяти з предметами, об'єктами і продуктами зовнішнього середовища, 

іншими словами, з інформацією, новітніми розробками та науковими досяг-

неннями, надавати студентам в повному обсязі [6-8]. 

Дослідження в області інноваційної та інформаційно-освітнього сере-

довища показують, що всі види освітнього середовища аграрного закладу 

вищої освіти передбачає формування в процесі навчання певних компетен-

цій, які роблять зі здобувача професіонала. Виходячи з цього, слід звернути-

ся до розгляду компетентнісного підходу в педагогіці. 

Компетентнісний підхід в даний час набув широкого поширення. При-

дбання людиною необхідних компетенцій в процесі навчання стало провід-

ним напрямком сучасної освіти. При цьому важливим завданням стає фор-

мування умов для самостійного придбання тих компетенцій, які необхідні 

особистості в подальшій професійній і життєвій сфері. Варто звернути увагу 

на те, що компетентнісний підхід отримав офіційне визнання. Основним за-

вданням, яке постулюється в компетентнісний підхід, є створення умов для 

освоєння здобувачами комплексом компетенцій. 

Як відзначають ряд авторів, завданням компетеностного підходу на 

сьогоднішній день є посилення практичної орієнтації освіти. Реалізація 

компетентнісного підходу знайшла своє відображення, наприклад, у робо-

тах Романова А.М. по формуванню змістотворних мотивації здобувачів в 

інформаційно-освітньому середовищі. Одним з принципів компетеностного 

підходу можна позначити самостійну роботу здобувачів, яка передбачає 

творчий підхід і самостійність в оцінці своїх успіхів і досягнень. Компент-

ностний підхід не заперечує знаннєву парадигму, а ґрунтується на ній, але 

спрямований не тільки на навчальний аспект, а й на професійну діяльність. 

Висновки. Розглядаючи сучасну систему української освіти, можна 

побачити, на основі проведеного аналізу, що можливості української освіти 

можуть бути реалізовані в декількох найбільш поширених підходах - компе-

тентнісному і средовищному. І той і інший підхід має ряд обмежень для 

студентів, тому в цілому не можна говорити про відкритість як про тотальне 

явище, однак, ці підходи можуть реалізувати систему дистанційної освіти в 

рамках державних освітніх стандартів, що в свою чергу знаменує виконання 

завдань поставлених державою. 
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