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Анотація. На основі аналізу психолого-педагогічної та філософської літератури визначено сутність 
«системності» як педагогічної категорії. Визначено, що «системність» в дидактиці розглядається як принцип 
навчання та як якість знань. В процесі дослідження також з’ясовано, що існує тісний взаємозв’язок між 
принципом системності в навчанні та іншими дидактичними принципами. 
Ключові слова: система, системність, принцип навчання. 
Аннотация. Вакуленко Т.С. «Системность» как педагогическая категория. На основе анализа психолого-
педагогической и философской литературы была определена сущность «системности» как педагогической 
категории. Выявлено, что «системность» рассматривается как принцип обучения и как качество знаний. В 
процессе исследования также выявлено, что существует тесная взаимосвязь между принципом системности в 
обучении и другими дидактическими принципами.  
Ключевые слова: система, системность, принцип обучения.  
Annotation. Vakulenko T.S. "System-definability" as a pedagogical category. On the basis of the analysis of the 
psychological, pedagogical and philosophical literature the essence "system-definability" as pedagogical category has 
been certain. It is revealed, that "system-definability" it is considered as a principle of teaching and as quality of 
knowledge. During research, it is also revealed, that there is a close interrelation between a system-principle in teaching 
and other didactic principles. 
Key words: system, system-definability, didactic principles. 
  

Вступ. 
Активне залучення українських фахівців з різноманітних галузей до міжнародного ринку праці орієнтує 

спеціалістів на підвищення рівня вітчизняної науки до світового, якого можна досягти лише шляхом 
забезпечення їх системними знаннями, уміннями та навичками з різноманітних предметів. Наявність яких 
дозволить задовольнити потребу людини в самореалізації, розкрити різноманітні її таланти, гідно представити 
державу перед міжнародною спільнотою, сформувати успішного науковця, працівника освіти, медицини, тощо. 
Певні аспекти проблеми системності в навчанні розглядалась вітчизняними науковцями, а саме виявлення 
необхідності формування системи знань (Боровкова Т.І., Кузьмін В.П., Лозова В.І.); формування систематичних 
та узагальнених знань (Бабанський Ю.К., Зоріна Л.Я., Савелова Є.В., Сохор А.М., Усова А.В.); особливості 
процесів систематизації та узагальнення (Клочковська Р.Д, Онищук В.О., Шевченко С.Д., Філіппов О.Є.). 
Розглядались також питання сутності шляхів реалізації умов навчання розкриті в наукових дослідженнях 
Галузинського В.М., Євтуха М.Б., Лозової В.І., Підласого І.П., Падалки О.С., Харламовова І.Ф., Щукіної Г.І. та 
ін..  

Водночас, проведений аналіз показав, що недостатньо праць, присвячених узагальненню знань про 
«системність» як педагогічну категорію, що обумовило проведення нашого дослідження.  

Робота виконується згідно прану науково-дослідної роботи Харківського національного педагогічного 
університету ім. Г.С. Сковороди, Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ ст., Державної 
національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”). 

Формулювання цілей роботи 
Мета – розкрити сутність категорії «системність» у навчанні. 
Методи й організація дослідження. Під час дослідження використовувались такі методи як аналіз, 

синтез, узагальнення, систематизація та системно-структурний метод.  
Результати дослідження. 
Ефективність процесу навчання залежить від дотримання принципів навчання. Загального визначення 

для дидактичної категорії «принципи навчання» немає, проте існуючи визначення можна поділити на ті, які 
визначають принципи навчання як «основні положення, які у відповідності до загальних цілей та 
закономірностей навчального процесу визначають зміст, організаційні форми та методи навчання» [8; С.287], 
такий підхід можна знайти у Підласого І.П., Падалки О.С., Йосипова Б.П., Щукіної Г.І.. Також необхідно 
відзначити точку зору дидактів Галузинського В.М., Євтуха М.Б., Харламова І.Ф., Лозової В.І., які спираються 
на поняття «вимога» при розкритті сутності «принципів навчання». Так зокрема В.І. Лозова визначає принципи 
навчання як «визначену систему вихідних, основних дидактичних вимог, установок до процесу навчання, 
виконання яких забезпечує ефективність практичної діяльності» [6; С.222].  

Виконання кожного з принципів навчання необхідне для всебічного розвитку особистості людини, проте 
особливо потрібно підкреслити значення принципу системності для сучасної вищої освіти, оскільки багатьма 
дослідниками (Занковим Л.В., Галем Н.В., Сейдбековим С.) неодноразово підкреслювалось, що лише засвоєння 
знань в їх логічному взаємозв’язку, наступності забезпечує формування системи знань, можливість їх 
подальшого використання та високий рівень якості засвоєння. 

Термін «система», як основна семантична одиниця понять системність, систематичність тощо, 
використовується в науці в декількох суттєво різних значеннях. За В.В. Садовським: «системою називається 
впорядкована певним чином множина елементів, взаємозалежних між собою й таких, що утворюють деяку 
цілісну єдність» [9; С.164—192]. Виходячи з нього, принцип системності в дидактиці можна визначити як 
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такий, що передбачає впорядкування всіх елементів знання, вивчення їх у відповідності один до одного, 
формування цілісного уявлення про світ, як наслідок формування наукової картини світу, тобто формування 
системи знань.  

Сутність принципу системності як філософської категорії було розкрито І. В. Блаубергом, Є.М. 
Мирським і В. М. Садовським. «Принцип системності, - зазначають вони, - філософський принцип, і в його 
зміст входять філософські представлення про цілісність об'єктів світу, про співвідношення цілого і його частин, 
про взаємодію системи із середовищем як про одну з умов існування системи, про загальні закономірності 
функціонування і розвитку системи, про структурованість кожного системного об'єкту і т.п.» [1; С.54]. 
Особливої уваги в зазначеному визначенні необхідно приділити ключовим термінам, а саме «цілісність», 
«взаємодія», «структурованість», саме вони розкривають сутність визначеного принципу, допомагають краще 
зрозуміти ідею закладену авторами в визначення. Так «цілісність» передбачає внутрішню єдність об’єкта, 
об’єднаність всіх його частин [7; С.758]. Поняття «взаємодія» використовується для позначення зв’язку між 
певними явищами [7; С.68], а термін «структурованість» відповідає необхідності організованості, тобто 
структури [7; С.673]. Отже, принцип системності в філософському значенні відповідає об’єднанню 
взаємодіючих частин певного об’єкту в ціле у відповідності до визначеної структури.  

Принцип системності проте, є не лише філософською категорією, він є загальновживаним для більшості 
існуючих наук в тому числі для дидактики. Так ще, Ян Коменський наголошував на тому, що: «Всі знання 
повинні розташовуватись таким чином, щоб наступне завжди засновувалось на попередньому, а попереднє 
закріплювалось наступним» [4; С.303-303]. Дана теза підтверджує ідею про необхідність побудови структури 
навчального матеріалу таким чином, щоб кожний окремий етап процесу пізнання не був відірваний від 
попереднього, приєднувався до загальної системи отриманих знань, саме такий підхід забезпечує реалізацію 
принципу системності в навчанні.  

В.П. Кузьмін визначив необхідність формування системності знань, показавши, що вона обумовлена 
самою сутністю сучасного етапу наукового пізнання. Дослідник зазначив, що сучасне знання характеризується 
досить складною структурою. Змінюється співвідношениння знань про окремі явища, а отже і про світ вцілому, 
а як наслідок «...зростає сфера знання про фундаментальні детермінанти буття». [5; С.26] Дійсно, чим глибше 
людство пізнає світ, тим більше «життя явищ» усвідомлюється через загальні й специфічні закономірності 
об'єктивної дійсності. Коли людина володіла лише про окремі елементи існування світу, вона робила 
світоглядні висновки на основі цих знань про ці елементи, тепер, пізнавши більш загальні закономірності 
розвитку всієї системи, науковець може передбачити особливості існування елементарних явищ, та для цього 
необхідно розуміти складний взаємозв’язок всіх елементів системи. 

Відомий радянський вчений Л.В. Занков акцентує увагу на проблемі систематичного та системного 
засвоєння, яка полягає в тому, що викладачі повертаючись до попередніх тем, не усвідомлюючи того 
відокремлюють елементи системи знань один від одного. Дослідник зазначає, що досить часто можна бачити 
ситуацію, коли розділи навчального матеріалу вивчаються відокремлено, потім закріплюються без опори на 
попередні знання, що приводить до «ізольованості частин навчального курсу» [2; С.78]. 

Дидакт В.І. Лозова, спираючись на дослідження Л.В. Занкова, зазначає, що можливість формування 
системних знань розглядається як логічний результат реалізації вимоги щодо засвоєння знань у відповідності 
до логіки науки. Під вимогою дотримуватися логіки і внутрішньої побудови науки вона розуміє «лінійну 
спадкоємність, послідовність у розташуванні навчального матеріалу, фрагменти знань якого об'єднані 
змістовно-логічними зв'язками — наслідуванням» [6; С.229-230]. Дослідник акцентує увагу на тому, що 
поняття «системності» та «систематичності» - не тотожні. І хоча принципи навчання тісно взаємопов’язані між 
собою, і доповнюють одне одного, проте їх значення та зміст суттєво відрізняються. Так, Я.В. Зоріна визначає 
системність, як «якість деякої сукупності знань, що характеризує наявність у свідомості учня структурних 
зв'язків …, адекватних зв'язкам між знаннями всередині наукової теорії» [3; С.3]. В свою чергу систематичність 
передбачає «наявність у свідомості учня змістовно-логічних зв'язків між окремими компонентами знань» [3; 
С.3]. В.І. Лозова зазначає, що систематичність і системність тісно пов’язані між собою, оскільки передбачають 
цілісність і послідовність, проте лінійне та послідовне розташування елементів знань не є запорукою 
усвідомлення їх ієрархічного статусу та цілісності. Для того, щоб отримані знання складали цілісну картину, 
вони мають бути засвоєні в системі, з усвідомленням взаємозалежності елементів. Проте без реалізації 
принципу систематичності неможна реалізувати принцип системності, оскільки неможливо досягти глибокого 
розуміння наступних не дотримуючись порядку їх викладу, не наполягаючи на причинно-наслідкових зв’язках 
між явищами, що вивчаються та тими, що вже були вивчені раніше[3; С.22].  

Принцип системності пов'язаний і з іншими принципами навчання. З точки зору психології необхідність 
формування системи знань залежить від індивідуальних особливостей протікання психічних процесів 
особистості, які обумовлюють наявність різних підходів що до обробки навчальних матеріалів, роботи з ними, 
особливостей відбору головного та другорядного з навчальної інформації, швидкість та якість її систематизації. 
Наявність логіки побудови системи знань, що базується на вивченні специфіки конкретної дисципліни та 
структури викладання, що передбачена логікою науки. 

Нерозривні також принципи міцності та системності, оскільки знання, отримані в процесі навчання, 
мають міцно закріплюватись в пам’яті, ставати частиною свідомості особистості. Лише системні, структуровані 
знання можна зберігати в пам’яті протягом довготривалого періоду часу.  
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Доступність в навчанні, яка значно розширює можливості особистості по оволодінню новим матеріалом, 
дозволяє засвоїти навчальний матеріал в логічній послідовності на високому рівні, а отже і поступово 
переходити на рівень наукового світогляду.  

Для виявлення логіки, за якою необхідно здійснювати процес пізнання нового відповідно до принципу 
системності, звернемось до робіт А.В. Усової. Дослідник зазначає, що елементами системи наукових знань є 
наукові факти, поняття, закони, теорії та наукова картина світу [10; С.5]. Кожний наступний елемент являється 
логічним продовженням попереднього, так: «Не можна сформулювати жоден закон, не оперуючи поняттями. 
Якщо не засвоєні відповідні поняття, не можуть бути засвоєні й закони. Вивчення теорії також вимагає 
засвоєння понять. Наукові теорії - це розвинені системи наукових понять» [10; С.6]. Принцип системності 
вимагає здійснення поступового логічного переходу від одиничного до загального, отже починати потрібно 
вивчення найпростіших елементів, переходячі до найскладніших та найбільш загальних. Таким чином 
викладання має спиратись на наявні наукові факти, поступово формуючи уявлення про наукову картину світу. 
Зрозуміло, що цілковите узагальнення наукової картини світу неможливе, так як система наукового знання 
динамічна, поява кожного нового елементу може суттєво змінити вже існуючі уявлення. 

Системність розглядається не лише як дидактичний принцип а і як якість знань. Так у дослідженнях Я.В. 
Зоріної: «Системні знання - це знання, що структуруються у свідомості школяра за схемою: основні наукові 
поняття - основні положення - наслідки – додатки» [3; С.3]. С. Д. Шевченко, в свою чергу, називав системні 
знання, в наслідок яких формується уявлення про наукову картину світу, «генералізованими» [11; С.59], 
зазначаючи, що вони сприяють формуванню моральності, розкривають закономірності протікання загальних 
процесів, допомагають створенню нових знань про природу певних явищ. Науковець також зазначав, що 
системні знання характеризуються високим рівнем абстрактності, їх поява вимагає переходу від конкретних 
об’єктів та явищ до їх абстрактної моделі.  

Висновки:  
1. «Системність» в дидактиці розглядається як принцип навчання та якість знань. 
2. Принцип системності в навчанні передбачає структурований характер навчального матеріалу відповідно до 

логіки науки; послідовне його викладання у системно - інваріативному взаємозв’язку окремих його частин; 
розкриття ієрархічної структури елементів знання.  

3. Як якість знань «системність» передбачає усвідомлення тими, хто навчається, структурних зв’язків між 
елементами навчального матеріалу, цілісного характеру знання, як наслідок, формування уявлень про 
наукову картину світу. 
В подальших дослідженнях планується визначити шляхи формування системних знань студентів ВПНЗ.  
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