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Анотація. У статті піднімається проблема структурування зміс-
ту підготовки студентів педагогічних коледжів. На основі аналізу 
психолого-педагогічної літератури автор приходить до висновку, 
що при розгляді обраної теми важливу роль відіграє системний 
підхід. Дається визначення структуруванню змісту філологічної 
підготовки. Структурування змісту філологічної підготовки сту-
дентів педагогічних коледжів розглянуто як невід’ємний атри-
бут  педагогічної системи професійної підготовки  майбутнього 
вчителя.
Ключові слова: структурування, зміст філологічної підготовки, 
педагогічний коледж, педагогічна система.
Аннотация. Мартынюк А.П. Структурирование содержания 
филологической подготовки в структуре педагогической си-
стемы. Статья посвящена проблеме структурирования содержа-
ния подготовки студентов педагогических колледжей. На основе 
анализа психолого-педагогической литературы автор делает вы-
вод, что при изучении данной темы важную роль играет систем-
ный подход. Дается определение структурированию содержания 
филологической подготовки. Структурирование содержания фи-
лологической подготовки студентов педагогических колледжей 
рассмотрены  как неотъемлемый атрибут педагогической систе-
мы профессиональной подготовки  будущего учителя.
Ключевые слова: структурирование, содержание филологиче-
ской подготовки, педагогический колледж, педагогическая си-
стема.  
Annotation. Martyniuk A.P. Structuralization of philological 
preparation essence in the structure of pedagogical system. The 
article deals with the problem of structuralization of preparation 
essence of students of pedagogical colleges. When analyzing 
psychological and pedagogical literature the author concludes that 
the system approach is of primary importance here. The defi nition 
of structuralization of philological preparation essence is given 
in the scientifi c piece of writing. Stucturization of the contents of 
philological preparation of students of pedagogical colleges surveyed 
as essential attribute of pedagogical system of vocational training of 
the future teacher.
Keywords: stucturization, contents of philological preparation, 
pedagogical college, pedagogical system.  

Вступ.
Сучасні тенденції освіти, недостатній рівень 

наукової розробки проблеми структурування змісту 
філологічної підготовки студентів педагогічних ко-
леджів спонукають до пошуку інноваційних методів 
викладання. Надзвичайно вагомим в особистісній 
і фаховій підготовці є креативний індивідуальний 
розвиток студента коледжу, що забезпечується за-
вдяки дидактично правильному структуруванню 
змісту філологічної підготовки.

Проблема структурування або структурного 
аналізу знань сьогодні набуває особливої актуаль-
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ності у зв’язку з необхідністю їх моделювання з ме-
тою аналізу й практичного використання, особливо 
при здобуванні філологічних знань (українська, ан-
глійська мови) у студентів педагогічних коледжів. 

У нашому дослідженні обрану проблему 
можна сформулювати таким чином: якою повинна 
бути модель структури знань для того, щоб спри-
яти підвищенню ефективності засвоєння навчаль-
ного матеріалу, і як має бути побудований навчаль-
ний процес для покращення якості філологічної 
підготовки.

Перед початком наукового пошуку слід вник-
нути в зміст та зрозуміти значення таких  термінів: 
структура, структурування, моделювання.

Структура – це сукупність сталих зв’язків 
між великою кількістю компонентів об’єкта, які 
забезпечують його цілісність і самототожність [6, 
с.561]. Структурування – це процес одержання або 
надання чому-небудь структурної організації [8, 
с.7]. Моделювання – дослідження об’єктів, систем, 
явищ, процесів шляхом побудови і вивчення їх мо-
делей [6, с.322 ]. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел з 
проблеми засвідчує наявність значної кількості 
робіт, які присвячені структуруванню навчальних 
дисциплін. Потрібно зазначити, що різноманітні 
підходи до її вирішення більшою мірою стосують-
ся предметів природничо-математичного циклу та 
психолого-педагогічних дисциплін, і практично  не 
піднімалось питання структурування змісту філоло-
гічної підготовки студентів педагогічних коледжів.

Ми проаналізували процес становлення за-
значених категорій і визначили їх зміст на сучасно-
му етапі розвитку науки. 

Робота виконана відповідно до плану НДР 
Луцького національного технічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – шляхом аналізу психолого-

педагогічної літератури обґрунтувати зміст та 
структуру філологічної підготовки студентів педа-
гогічних коледжів у структурі педагогічної систе-
ми;  визначити сутність поняття «структурування 
змісту філологічної підготовки».

Авторська ідея. Автор виходив з того, що 
структурування змісту філологічної підготовки сту-
дентів педагогічних коледжів слід розглядати  як 
невід’ємний атрибут педагогічної системи профе-
сійної підготовки  майбутнього вчителя.

Результати дослідження.
Витоки  поняття структурування – у ста-

родавній Греції в ученнях Піфагора, Платона та 
Аристотеля. Платон, використовуючи досвід афін-
ської та спартанської систем виховання, першим у 
світі обґрунтував систему освіти й виховання мо-
лоді [9, с.34]. У галузі структурування знань він 
зробив певний внесок: поділив знання на складові, 
що розрізняються за двома вимірами – вимір кон-
кретних речей і вимір фіксованих якостей. Такий 
підхід дозволяє розглядати предмет знань не тільки 
на сьогоднішньому стані, а й на будь-якому іншо-
му етапі їх становлення. Тому перед тим, як дати 

визначення поняттю чи категорії, що вивчаються, 
необхідно з’ясувати, що являє собою поняття й ка-
тегорія взагалі; а перед тим, як мислити й зробити 
умовивід, необхідно визначитися, що таке мислен-
ня й умовивід.  

Значна кількість розвинутих Платоном ідей 
і принципів структурування знань були продовжені 
його послідовниками. Серед останніх особливе міс-
це належить Аристотелю, який  розробив логічний 
апарат пізнання навколишнього середовища, увів 
термін «універсалії» – загальні поняття абстраго-
ваних від реальності речей – і зауважив, що «для 
отримання цих абстракцій ми починаємо з речей, 
що пізнаються, і переходимо до речей більш зрозу-
мілих і які пізнаються» [1, с.66].

Подальший розвиток ідей структуруван-
ня можна спостерігати в працях Імануіла  Канта, 
Огюста Конта, Ернста Маха, Томаса Куна, які  нео-
дноразово наголошували на необхідності створення 
формальної системи знань [9, с.38].

Саме на основі їхніх філософських тео-
рій з’явилась нова течія – структуралізм (від лат. 
structura – будова), яка була зорієнтована на зна-
ння гуманітарного напрямку і об’єктом досліджен-
ня якої виступає структура як сукупність знакових 
систем. 

Основним методом пізнання згідно з теорією 
структуралізму, є структурний метод як спосіб піз-
нання мови, науки і мистецтва, суть якого полягає у 
виявленні структури як відносно стійкої сукупності 
відношень; використанні методологічного підходу 
до визначення відношень між елементами дослі-
джуваної системи (К. Леві-Строс, М.Фуко, Р.Барт, 
Ж.Дерріда). 

Одним із напрямків структуралізму, що ви-
ник у другій половині ХХ століття, є структураліст-
ське літературознавство, у якому виділяється два 
основних розділи – структурна лінгвістика і струк-
турна поетика (І.А.Бодуен де Куртене і Ф.Соссюр). 
Воно  досліджує не звуки, слова і граматичні фор-
ми, які вивчаються літературознавством як таким, 
а постійно діючі закони, які реалізуються в мові та 
літературі.

Як філософська теорія структуралізм визна-
чив свої методи наукового пізнання. Найчастіше 
вони зазначаються як методи структуралізму: 

- виділення первинної множини об’єктів, які 
можуть бути поєднані структурно;

- виявлення в кожному структурному еле-
менті суттєвих для цієї системи властивостей;

- з’ясування відношень між елементами сис-
теми та побудова її абстрактної структури шляхом 
безпосереднього синтезування або формально-
логічного й математичного моделювання;

- теоретичне передбачення можливого ме-
ханізму реалізації цієї системи, можливих на-
слідків усього процесу й перевірка їх на практиці  
(М.Гаврилов).

Таким чином, стає зрозумілим, що структу-
рування як засіб побудови моделей є необхідною 
умовою для розкриття поняття «структурування 
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змісту підготовки», тобто структурування охоплює 
великий спектр понять та процесів; у той час як мо-
делювання спрямоване на створення певної моделі, 
в якій може бути відображена відповідна структура 
знань або реальні об’єкти для покращення способів 
керування ними. 

Сучасні підходи до структурування змісту 
підготовки у своїй основі мають три філософські 
течії: структуралізм (теорія розкриття моделей, які 
лежать в основі соціальних і культурних явищ та 
знакових систем), семіотика (наука про викорис-
тання знаків), інтереси якої розповсюджуються на 
комунікаційні та виробничі процеси, і синергетика 
(вивчення загальних закономірностей самоорга-
нізації і становлення структур, які утворюються в 
складних, відкритих системах), яка дозволяє роз-
глядати будь-яку систему шляхом її розподілу на 
структуру класів і структуру об’єктів, що, у свою 
чергу, дозволяє структурувати явища, які досліджу-
ються згідно із змістовими лініями та ієрархією їх 
складових. 

 Комплексне використання цих течій дає під-
стави для існування двох способів структурування 
– змістового та процесуального. Для змістового 
структурування предметом дослідження відповід-
но до предмета нашого дослідження виступає на-
вчальний матеріал, а для процесуального – етапи 
навчання.

Результатом процесу структурування знань, з 
точки зору Д.Юма, О.Конта, І.А.Бодуена де Курте-
не, прийнято вважати поле знань, яке визначається 
як умовний опис основних понять і категорій на-
вчальних предметів у їх взаємозв’язку, що можуть 
бути представлені у вигляді тексту, таблиць, схем 
після завершення процесу виокремлення знань на 
стадії структурування.

Формування поля знань базується на вияв-
ленні понятійного апарату  галузі знань із певно-
го предмета. Згідго дослідників Н.П.Муранової, 
Г.О.Підкурганної, Б.М.Фуртак, головним методом 
ототожнення освітніх явищ і процесів є об’єктивно-
орієнтований аналіз, який передбачає первинний 
розподіл структури знань з подальшою її система-
тизацією [4; 5; 8]. 

На нашу думку, зміст філологічної підготов-
ки потрібно розглянути в структурі педагогічної 
системи, адже її положення можна покласти в осно-
ву педагогічної системи філологічної підготовки та 
застосувати їх при структуруванні змісту філоло-
гічної підготовки студентів педагогічних коледжів. 
Тому важливими для нашого дослідження є думки  
видатного українського педагога Я.А.Мамонтова 
(1888-1940), який досліджував явища на основі сис-
темних знань. Він вважав, що «…поняття «педаго-
гічна система» повинно бути перш за все доконеч-
ною передумовою наукового вивчення педагогічних 
теорій та установ (історичних та сучасних)…», а 
отже, і провідним аспектом структурування змісту 
філологічної підготовки студентів педагогічних ко-
леджів. Дослідник наголошував, що чітке визначен-

ня структури педагогічної системи має включати 
компоненти, які сприяють: 1) науковому вивченню 
емпіричного матеріалу (педагогічні науки й педаго-
гічні установи – як у минулому, так і в сучаснос-
ті); 2) встановленню закономірних відношень між 
різнорідними педагогічними факторами і явища-
ми; 3) раціональному диференціюванню науково-
педагогічного пізнання, тобто створенню наукової 
системи педагогічних дисциплін [3, с.172-181]. 

Отже, друге визначення структури педагогіч-
ної системи охоплює не тільки педагогічні течії, а й 
систему педагогічних установ та організацію педа-
гогічного процесу. Такий підхід вимагає досліджу-
вати не тільки загальну соціальну обумовленість 
педагогічного процесу, єдність його з навколишнім 
середовищем, а й тісні зв’язки між компонентами 
структури (між педагогічними факторами – педагог, 
студент, дидактичний матеріал).

Основними структурними ланками педаго-
гічної системи за Я. Мамонтовим є: 1) мета навчан-
ня або цільова настанова; 2) метод навчання, або 
метод організації учнівського життя; 3) ставлення 
до соціального оточення (практична педагогіка). 

Я.Мамонтов у понятті структури педаго-
гічної системи використав два основних фактори, 
з яких складається ця система, для порівняльного 
аспекту. Одним із таких факторів є  система народ-
ної освіти, що являє собою сукупність виховних 
установ, покликаних забезпечувати освіту, навчан-
ня і виховання підростаючих поколінь та дорослих 
громадян.

У нашому дослідженні структура педаго-
гічного процесу – це організація узагальнених пе-
дагогічних факторів (суб’єкт, об’єкт, дидактичний 
матеріал) для розв’язання дидактичної мети, об-
ґрунтування змісту філологічної підготовки сту-
дентів педагогічних коледжів, які проявляються в 
певних суспільних формах (навчальна та позана-
вчальна діяльність), що подаються педагогу ззовні. 

Виходячи із завдань нашого дослідження, 
розглядаючи структуру системи народної освіти, 
ми виявили, що педагог З.І.Слєпкань подає таке 
розуміння наукового терміну «коледж». Педагогіч-
ний коледж – вищий заклад освіти або структурний 
підрозділ університету, академії, інституту, який 
здійснює підготовку фахівців з вищою освітою 
за освітньо-професійними програмами бакалавра 
або молодшого спеціаліста з одного (кількох) спо-
ріднених напрямів підготовки або спеціальностей, 
має необхідний кадровий потенціал, матеріально-
технічну базу [7, с.30].

Виходячи з предмета дослідження визначимо 
основні завдання, що повинні вирішуватись при ор-
ганізації педагогічного процесу в умовах коледжу:

впровадження освітньої діяльності, яка вклю-1) 
чає навчальну, виховну, наукову, культурну, ме-
тодичну діяльність;
забезпечення умов для оволодіння системою 2) 
знань про людину, природу та суспільство; фор-
мування соціально зрілої, творчої особистості;
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забезпечення набуття студентами знань у пев-3) 
ній галузі, підготовка їх до професійної діяль-
ності;
проведення наукових досліджень або творчої 4) 
мистецької діяльності як основи підготовки 
майбутніх фахівців до самостійної наукової, ви-
кладацької роботи.

Виходячи з зазначених вище завдань, можна 
стверджувати, що ефективність їх реалізації підви-
щиться при застосуванні структурного методу як 
способу пізнання змісту навчання при фаховій під-
готовці майбутніх спеціалістів.

Вплив логічних зв’язків у змісті навчально-
го матеріалу на дидактичні результати різних ва-
ріантів його пояснення досліджував А.М. Сохор, 
А.В.Усова, В.А.Беліков, А.Н. Уман, К. Сосницький. 
Згідно з цими вченими навчальний матеріал – це 
ланцюг елементів змісту, в якому попередня ланка 
є основою для наступної і перебуває у смисловій 
залежності від неї. Така побудова призводить час-
то до механічного запам’ятовування фактів і до їх 
ланцюгового відтворення. Через це вилучення з по-
слідовного ланцюга знань хоч однієї з її ланок дуже 
ускладнено.

 Широко відомі опорні сигнали та конспек-
ти В.Ф.Шаталова і його послідовників також відо-
бражають логічну структуру навчальних предметів. 
Варіантом перетворення структури навчального 
матеріалу є виділення з нього групи елементів, що 
об’єднуються за певною ознакою. Прикладом може 
бути таблиця, що відображає основні властивості 
дефініції, що вивчається. Встановлення відношень 
підпорядкування й супідрядності між видовими 
й родовими поняттями, відмінностей за певними 
ознаками, використання аналогій дозволяє будува-
ти класифікаційні схеми.

 При аналізі, виявленні й конструюванні 
структури навчального матеріалу неминуче вини-
кає питання про її оптимальність, що вимагає від 
науковців необхідності дотримуватись принци-
пів впорядковування системи знань  (Л.В.Занков, 
М.О.Данилов, Л.Я. Зоріна, Ю.І.Дік). 

Виступаючи проти вульгаризації, спрощеного 
аналізу історико-педагогічних явищ, Я.А.Мамонтов 
запропонував методику вивчення педагогічної сис-
теми, яка складається з трьох частин: формальної, 
історичної та критичної. 

Завдання формального вивчення – аналіз пе-
дагогічної системи самої в собі, в її типологічних 
рисах. Першим кроком аналізу є науковий опис сис-
теми за джерелами автора або авторів, які презенту-
ють цю систему. Доповненням до наукового опису 
є реконструкція відсутніх частин на основі непеда-
гогічних праць тих самих авторів, інших науковців, 
практичні втілення системи та ін. Завершальним 
кроком формального аналізу Я. Мамонтов вважав 
формально-критичну частину, у якій дослідник по-
винен викрити хиби системи й надати їй типологіч-
ної стрункості.

Історичний аналіз передбачає такі етапи: 
1) визначення залежностей між педагогікою та 

соціально-економічним становищем суспільства; 
2) аналіз шляху розвитку педагогічної системи; 3) 
вивчення еволюційних зв’язків.

Критичний аналіз спрямований на викорис-
тання раціональних зерен педагогічної системи 
в умовах сучасності. Для аналізу ж реалізованих 
педагогічних систем Я.А.Мамонтов передбачав 
спеціальні методи дослідження: статистичне об-
стеження; фінансовий облік та ін. Дослідник за-
стосовував свої наукові розробки для класифікації 
педагогічних систем (педагогічних течій), що іс-
нували у 20-ті роки. Основним принципом класи-
фікації вчений вважав структурну педагогічну сис-
тему, тобто класифікував емпіричний матеріал за 
педагогічними ознаками. Ми спираємося на думки 
вченого, оскільки в більшій мірі він акцентує увагу 
на змістовій складовій педагогічної системи, що і є 
актуальним для нашого дослідження.

Спираючись на аналіз психолого-
педагогічної літератури, ми дійшли висновку, що 
важливе значення при розгляді обраної нами про-
блеми має системний підхід як сукупність  методів 
і засобів дослідження складних, багаторівневих і 
багатокомпонентних систем, об’єктів, процесів, 
що спираються на комплексний підхід, врахування 
взаємозв’язків та взаємозалежностей між елемента-
ми системи. Проводячи дослідження структуризації 
педагогічних систем, виділяють їх три основні типи: 
індивідуальну, колективну, психолого-логічну.

Сучасні дослідження  розглядають педаго-
гічну систему як сукупність взаємозв’язаних засо-
бів, методів, процесів, необхідних для створення 
організованого, цілеспрямованого й навмисного 
педагогічного впливу на формування особи із зада-
ними якостями.

Проблема структурування змісту навчаль-
ного матеріалу передбачає  розробку адекватної 
моделі засвоєння знань, яка б мала значний вплив 
на швидкість засвоєння, обсяг й аналіз людиною ін-
формації про навколишній світ. 

Висновки.
У процесі системного аналізу науково-

педагогічних джерел та фахової літератури виявле-
но, що проблема структурування змісту філологіч-
ної підготовки студентів висвітлена фрагментарно. 
В історичному аспекті вона розглядалася здебіль-
шого зі спрямуванням на навчальну діяльність 
студентів вищих навчальних закладів. Теоретич-
не об’єднання окремих положень структуруван-
ня змісту філологічних дисциплін у навчально-
дослідницькій діяльності студентів, яке висвітлене 
в окремих першоджерелах, відбувалося розрізнено, 
безсистемно. Це утруднювало об’єктивне концеп-
туальне обґрунтування ролі навчально-пізнавальної 
діяльності як цілісної дидактичної системи в сучас-
ному педагогічному коледжі. Виявлені нами теоре-
тичні прогалини були наслідком недооцінки ролі 
структурування змісту філологічної підготовки сту-
дентів у процесі навчання. Структурування змісту 
філологічної підготовки студентів педагогічних 
коледжів – це процес, який полягає у системній по-
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будові навчального матеріалу і є спрямованим на 
обробку, цільову орієнтацію наукової інформації 
та її адаптацію до навчальних умов, тобто надання 
реальної, конкретної за змістом і формою побудови 
навчальної інформації, що пропонується студентам. 
Структурування змісту філологічної підготовки 
студентів педагогічних коледжів розглянуто  нами 
як невід’ємний атрибут педагогічної системи про-
фесійної підготовки  майбутнього вчителя.

Подальші дослідження передбачають роз-
робку оптимальної моделі структури знань, яка б 
сприяла засвоєнню навчального матеріалу.
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