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Статтю присвячено аналізу понять система, системний підхід, педагогічна система, дидак-

тична система, методична система. У роботі представлено результати аналізу наукових джерел, 
що дали підстави сформулювати нам визначення системи як цілісної сукупності елементів, що пере-
бувають у взаємозв’язках і співпідпорядкуванні, що супроводжується виникненням нових якісних ознак 
і властивостей. Зміна одних елементів системи призводить до певних змін інших.

На основі аналізу поглядів різних учених, у процесі характеристики системи, можемо сказати, 
що більшість з них зазначають про єдність і цілісність взаємопов’язаних між собою елементів. 
Відзначено, що проєктуючи дидактичну систему на навчання конкретного предмета, отримуємо 
методичну систему. Особлива увага в публікації звернена на вивчення питання, обґрунтування 
загальнонаукових засад та визначення компонентів методичної системи формування іншомовної 
комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

У практиці навчання використовуються елементи різних методичних систем. Загальними тен-
денціями застосування методичних систем є розвиток сучасних методичних систем з поступовим 
посиленням ролі самостійної навчальної роботи учнів, і стрімким удосконаленням засобів навчання, 
зокрема, інформаційних систем; діяльність педагога зміщується від функцій передавача знань до 
функцій розвитку особистості студентів, їх особистісного самовизначення. А тому дедалі більші 
вимоги будуть висуватися до особистісних якостей педагога» 

Системі методичної підготовки майбутніх учителів характерні такі ознаки: цілісність, струк-
турність і наявність мети, функціональність, ієрархічність, множинність тощо.

В результаті дослідження під системою методичної підготовки нами розуміється складова 
частина загальної системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової 
школи, що представлена сукупністю компонентів (суб’єкти комунікації: студент – викладач, мета, 
завдання, підходи, принципи, зміст, засоби, методика (форми, технології, методи, прийоми), резуль-
тати навчання (критерії, показники, рівні), взаємодія яких забезпечує цілеспрямований вплив на 
студентів з метою формування в них іншомовної комунікативної компетентності та методичної 
готовності до виконання професійних обов’язків.

Ключові слова: системний підхід, система, педагогічна система, дидактична система, мето-
дична система, складники методичної системи.

Постановка проблеми. Реалії третього тися-
чоліття та нові соціальні виклики, зумовлені при-
скореністю й непередбачуваністю економічно-тех-
нічного розвитку, вимагають підготовки вчителів 
початкової школи вищого рівня, які мають забезпе-
чити підготовку учнів до життя в сучасному інфор-
маційно насиченому та полікультурному просторі. 
Тому в умовах розбудови державності, гуманізації 
і демократизації суспільства дедалі актуальнішим 
стає оновлення змісту та підвищення якості освіти 
сучасної особистості, яка усвідомлює потребу 
навчатися протягом життя. Згідно із Законом «Про 
вищу освіту» [8] важливими напрямами розвитку 
вітчизняної вищої освіти є підготовка фахівців, 
конкурентоспроможних на ринку праці відповідно 
до вимог нових стандартів освіти.

З огляду на це необхідно оптимізувати та вдо-
сконалити систему професійної підготовки май-

бутніх учителів, відповідальних за нову генера-
цію фахівців, які будуть здатні реалізувати себе 
в сучасних соціально-економічних умовах. Тому, 
існує потреба в оновленні, зокрема методичної 
системи підготовки майбутніх учителів початкової 
школи.

Аналіз останніх джерел і публікацій. 
Теоретичним обґрунтуванням проблеми систем-
ного підходу й поняття «системи» займалося 
багато вчених у різні часи та в різних країнах. 
Зокрема, теорію системного підходу розро-
блено в дослідженнях А. Авер’янова, П. Анохіна, 
В. Афанасьєва, І. Блауберга, Ф. Корольова, 
В. Кузьміна, В. Садовського, П. Щедровицького, 
Е. Юдіна та ін.

Використання системного підходу 
в педагогічних дослідженнях, розроблення педа-
гогічної чи методичної системи обгрунтовували 
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С. Архангельський, Ю. Бабанський, В. Беспалько, 
В. Бондар, Н. Грицай, В. Земцова, С. Кобернік, 
В. Краєвський, Н. Кузьміна, І. Лернер, І. Малафіїк, 
О. Новиков, А. Пишкало, Н. Тализіна, Ю. Татур 
та ін.

Не вирішеною до цього часу залишається 
визначення ролі системного підходу в розро-
бленні методичної системи формування іншомов-
ної комунікативної компетентності майбутніх учи-
телів початкової школи.

Метою публікації є вивчення питання, обґрун-
тування загальнонаукових засад і визначення 
компонентів методичної системи формування 
іншомовної комунікативної компетентності май-
бутніх учителів початкової школи.

Виклад основного матеріалу. У методоло-
гії педагогічних досліджень існують різні підходи, 
що дають змогу розглянути різні явища на основі 
окремого аспекту. Одним із провідних методоло-
гічних підходів є системний підхід, сутність якого 
полягає у вивченні об’єкта як цілісної множини 
елементів у сукупності відношень і зв’язків між 
ними, тобто як систему [17, с. 159].

У тлумачному словнику поняття «система» 
трактують як: порядок, зумовлений правильним, 
планомірним розташуванням і взаємним зв’яз-
ком частин чого-небудь; продуманий план; заве-
дений, прийнятий порядок; сукупність принципів, 
що є основою певного вчення; сукупність методів, 
прийомів здійснення чого-небудь [5, с. 1320–1321]. 

У філософському словнику зазначено, що 
система – це категорія, що позначає об’єкт, орга-
нізований як цілісність, де енергія зв’язків між еле-
ментами системи перевищує енергію їхніх зв’язків 
з елементами інших систем, і задає онтологічне 
ядро системного підходу [16, с. 619]. 

Подібне тлумачення подано в педагогічному 
словнику С. Гончаренка: «Системний підхід – 
напрям у спеціальній методології науки, завдан-
ням якого є розробка методів дослідження й кон-
струювання складних за організацією об’єктів як 
систем» [6, с. 305]. За словами вченого, систем-
ний підхід у педагогіці спрямований на розкриття 
цілісності педагогічних об’єктів, виявлення у них 
різноманітних типів зв’язків та зведення їх у єдину 
теоретичну картину [6]. 

П. Анохін системою називає «тільки такий 
комплекс вибірково залучених компонентів, у яких 
взаємодія та взаємовідношення набувають харак-
теру спільної взаємодії компонентів на одержання 
сфокусованого корисного результату» [2, с. 35].

Українські дослідники І. Коваленко, П. Бідюк, 
О. Гожий зазначають, що система – це сукупність 
елементів, певним чином пов’язаних і взаємодію-
чих між собою для виконання заданих цільових 
функцій [11, с. 11].

Результати аналізу наукових джерел дали під-
стави сформулювати нам визначення системи як 

цілісної сукупності елементів, що перебувають 
у взаємозв’язках і співпідпорядкуванні, що супро-
воджується виникненням нових якісних ознак 
і властивостей. Зміна одних елементів системи 
призводить до певних змін інших.

На основі аналізу поглядів різних учених, 
у процесі характеристики системи, можемо ска-
зати, що більшість з них зазначають про єдність 
і цілісність взаємопов’язаних між собою елемен-
тів. Семантичне поле поняття система охоплює 
терміни «зв’язок», «елемент», «ціле», «єдність», 
а також «структура» – схема зв’язків між елемен-
тами.

У психолого-педагогічній та методичній літера-
турі описано ряд взаємопов’язаних систем: педа-
гогічна, освітня, дидактична, методична, система 
організації навчально-пізнавальної діяльності 
та ін. У межах дослідження важливо з’ясувати сут-
ність понять «педагогічна система», «дидактична 
система», «методична система», а також виокре-
мити їхні компоненти.

В. Беспалько педагогічною системою називає 
певну сукупність взаємопов’язаних засобів, методів 
і процесів, необхідних для створення організованого 
й цілеспрямованого педагогічного впливу на форму-
вання особистості із заданими якостями [3, с. 6].

Н. Кузьміна визначає педагогічну систему як 
безліч взаємопов’язаних структурних і функціо-
нальних компонентів, підпорядкованих завдан-
ням виховання, освіти й навчання підростаючого 
покоління та дорослих людей» [13, с. 11].

Ряд учених (О. Андрєєв, А. Алексюк, 
В. Беспалько, В. Бондар, В. Загвязинський, 
С. Коберник, І. Малафіїк, В. Оконь, І. Осадченко, 
І. Підласий) розглядають дидактичну систему як 
обов’язкову складову педагогічної системи.

І. Малафіїк зазначає: «Оскільки педагогічна 
система – це організований об’єкт, що здійснює 
управління процесом передачі і засвоєння того 
соціального досвіду, який на даний час нагрома-
дило людство, то дидактична система – це органі-
зований об’єкт, за допомогою якого вчитель забез-
печує управління процесом передачі й засвоєння 
учнями системи знань про суспільство, природу, 
людину, і на цій основі розвиток у кожного з них 
пізнавальних сил, формування наукового світо-
гляду, культури поведінки, позитивних людських 
якостей» [14, с. 16]. 

За В. Беспальком, дидактична система – це 
система управління навчанням [3].

Дослідниця І. Осадченко визначає дидак-
тичну систему як сукупність взаємозалежних між 
собою дидактичних компонентів (зміст, принципи, 
форми, методи, засоби навчання тощо) в основі 
дидактичних підсистем (теорій, концепцій тощо), 
функціональність яких залежить від загальних 
парадигмальних (визначених історичними обста-
винами та суспільними потребами) вимог [18]. 
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Подібне тлумачення подає й учений-мето-
дист С. Кобернік, який наголошує, що дидактична 
система – це сукупність взаємопов’язаних і взає-
мозалежних між собою дидактичних компонентів, 
функціональність яких залежить від суспільних 
потреб та вимог до розвитку освіти для кон-
кретного історичного періоду існування людства 
[10, с. 27]. 

Ряд учених зазначають, що проєктуючи дидак-
тичну систему на навчання конкретного предмета, 
отримуємо методичну систему (Т. Бороненко, 
В. Загвязинський, Н. Кузьміна, В. Краєвський, 
Н. Морзе, А. Новіков, А. Пишкало, Г. Саранцев та ін.).

Дослідник В. Краєвський розглядає методичну 
систему як цілісну модель педагогічної діяльності, 
яка потім конкретизується у проєкті цієї діяльності; 
нормативне відображення певної ділянки педаго-
гічної дійсності [12, с. 96–97]. 

Результати виконаної аналітико-синтетичної 
дослідницької роботи дали змогу встановити 
ієрархію аналізованих систем, а саме: педаго-
гічна система – дидактична система – методична 
система.

Згідно з А. Пишкало [19], який уперше ввів 
поняття методичної системи навчання в дослі-
дженні з методики навчання геометрії в середній 
школі, методична система навчання являє собою 
сукупність п’яти ієрархічно підпорядкованих ком-
понентів: цілей навчання, його змісту, методів, 
засобів, організаційних форм навчання. 

А. Новіков під методичною системою навчання 
розуміє загальну спрямованість навчання [17]. 
Учений описує методичні системи в ретроспектив-
ному огляді: 1) репродуктивне навчання; 2) догма-
тичне навчання; 3) інформаційно-ілюстративне 
або репродуктивне навчання; 4) розвивальне нав-
чання; 5) програмоване навчання; 6) проблемне 
навчання; 7) пошуково-дослідницька методична 
система навчання; 8) продуктивна (критеріаль-
но-орієнтована) система навчання; 9) система 
проєктного навчання; 10) система контекстного 
навчання (А. Вербицький); 11) імітаційна (моде-
лююча) система навчання; 12) інформаційна 
система.

У практиці навчання використовуються еле-
менти різних методичних систем. У той же час, 
загальною тенденцією застосування методичних 
систем є «розвиток сучасних методичних систем – 
з одного боку, з поступовим посиленням ролі само-
стійної навчальної роботи учнів – з іншого боку, 
і стрімким удосконаленням засобів навчання, 
зокрема, інформаційних систем – з третього боку, 
діяльність педагога зміщується від функцій пере-
давача знань до функцій розвитку особистості 
студентів, їх особистісного самовизначення, поро-
дження їх особистісних смислів. А тому дедалі 
більші вимоги будуть висуватися до особистісних 
якостей педагога» [17]. 

У наукових джерелах по-різному визначають 
складові елементи системи.

Дослідниця теорії систем Н. Кузьміна [13] 
розрізняє структурні і функціональні компоненти 
педагогічної системи. До структурних компонен-
тів авторка зараховує цілі (завдання), навчальну 
інформацію, засоби педагогічної комунікації, 
педагогів та учнів, а до функціональних (стійкі 
базові зв’язки основних структурних компонен-
тів, що виникають у процесі діяльності керівни-
ків, педагогів, учнів та зумовлюють рух, розвиток, 
вдосконалення педагогічних систем, їхню стій-
кість) – гностичний, проектувальний, конструктив-
ний, комунікативний, організаційний компоненти. 
У своїх дослідженнях Н. Кузьміна доповнила 
перелік структурних компонентів освітньої сис-
теми: цілі освіти, наукова і навчальна інформація, 
освітня система, викладацький склад, студенти / 
учні, засоби освітньої комунікації, критерії оціню-
вання якості освітньої системи [13]. 

В. Бондар [4, с. 70] розглядає процес навчання 
як систему, у структурі якої функціонують зв’язки 
і залежності між такими компонентами: цільовий, 
стимулювально-мотиваційний, змістовий, опера-
ційно-діяльнісний (форми, методи, засоби нав-
чання), контрольно-регулювальний і оцінно-ре-
зультативний. 

Цікавим є підхід О. Андреєва, який виокрем-
лює елементом педагогічної системи блоки, назви 
яких логічно випливають із поставлених дослідни-
ком основних дидактичних питань, а саме: «Хто 
вчить?» (викладач); «Кого вчать?» (студент); «Для 
чого навчають?» (мета); «Чого вчать?» (зміст); «За 
допомогою чого вчать?» (засоби); «Як навчають?» 
(методи); «В яких умовах навчають?» (форми). 
Останні три елементи (засоби, форми і методи) 
об’єднано в технологічну підсистему [1, с. 158]. 

Методична система складається з тих же ком-
понентів, що й педагогічна та дидактична система 
(мета, зміст, методи, форми та засоби); відмінність 
полягає в тому, що кожен з них набуває методич-
ної функції.

У контексті дослідження методичної підготовки 
необхідним є дослідження трактування поняття 
«методична система» науковцями.

На думку А. Пишкало, методична система нав-
чання – це сукупність ієрархічно пов’язаних ком-
понентів: цілей навчання, змісту, методів, засобів 
і форм організації навчання, що утворюють єдину 
цілісну функціональну структуру, орієнтовану на 
досягнення цілей навчання [19]. Функціонування 
методичної системи підпорядковано закономір-
ностям, пов’язаних із внутрішньою будовою самої 
системи, коли зміна однієї чи декількох її компо-
нентів призводить до зміни всієї системи. 

На думку, В. Земцової, система методичної 
підготовки вчителя – це педагогічна система, що 
охоплює сукупність функціональних і структурних  
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компонентів, взаємодія яких породжує інтегра-
тивну якість особистості вчителя – методичну 
готовність [9, с. 2]. 

Результати наукового пошуку дали можли-
вість Н. Грицай [7] сформулювати таку дефініцію: 
система методичної підготовки майбутніх учите-
лів – це сукупність взаємопов’язаних компонен-
тів підготовки студентів у вищому навчальному 
закладі, спрямованих на формування методичної 
готовності майбутніх педагогів до виконання про-
фесійної діяльності в контексті вивчення дисци-
пліни.

Структурними компонентами системи мето-
дичної підготовки авторкою  визначено такі: мета 
(системотвірний компонент, від якого залежать 
всі інші компоненти); зміст (базова дисципліна); 
технології: форми, методи й засоби навчання 
(інтерактивні технології, технології контекстного, 
проектного навчання, портфоліо, мультимедійні 
технології та ін.); результати підготовки (рівні 
методичної готовності, індивідуальний методич-
ний стиль, авторська методична система [7].

Важливе значення в системі методичної під-
готовки мають вимоги до суб’єктів навчального 
процесу (перелік методичних компетенцій, здат-
ностей, професійно значущі та особистісні якості 
тощо).

Розглядаючи взаємозв’язки між компонентами 
системи методичної підготовки Н. Грицай [7] було 
встановлено, що найбільш змінним компонентом 
є мета й завдання. Цей компонент вважають сис-
темотвірним, і тому його вилучення із системи 
методичної підготовки призведе до її руйнування. 
Відповідно до мети й завдань формується зміст 
методичної підготовки. Методи корелюють із засо-
бами навчання, а найбільш сталий («консерва-
тивний») компонент – це форми методичної під-
готовки (лекції, практичні і лабораторні заняття, 
науково-дослідна робота студентів тощо).

Системі методичної підготовки майбутніх 
учителів як педагогічній системі характерні такі 
ознаки: цілісність (складається із взаємопов’яза-
них компонентів), структурність і наявність сис-
темотвірного фактора (мети), функціональність 
(методологічна, інтегруюча, світоглядна, мотива-
ційно-ціннісна, професійно-практична, навчаль-
но-контролююча функції); ієрархічність (містить 
підсистеми і сама є підсистемою системи вищого 
порядку – системи професійної підготовки), мно-
жинність (розгляд системи методичної підготовки 
з різних аспектів – форм організації, змісту дисци-
плін, характеру навчальної діяльності студентів) 
тощо.

Отже, під системою методичної підготовки 
нами розуміється складова частина загальної 
системи професійно-педагогічної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи, що пред-
ставлена сукупністю компонентів (суб’єкти кому-

нікації: студент – викладач, мета, завдання, під-
ходи, принципи, зміст, засоби, методика (форми, 
технології, методи, прийоми), результати нав-
чання (критерії, показники, рівні), взаємодія яких 
забезпечує цілеспрямований вплив на студентів 
з метою формування в них методичних компе-
тенцій, методичної готовності до виконання про-
фесійних обов’язків.

Висновки і пропозиції. Таким чином, мето-
дична система формування іншомовної комуніка-
тивної компетентності майбутніх учителів почат-
кової школи є складником загальної системи 
професійної підготовки фахівців першого рівня 
вищої освіти та представлена сукупністю компо-
нентів: суб’єкти комунікації, мета, завдання, під-
ходи, принципи, зміст, засоби, методика (форми, 
технології, методи, прийоми), результати нав-
чання.

Подальші наукові розвідки стосуватимуться 
дослідженню організаційно-методичних умов реа-
лізації методичної системи формування іншомов-
ної комунікативної компетентності майбутніх учи-
телів початкової школи.
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Pinchuk I. Components determination of the methodical system of forming future primary school 
teachers’ foreign language communicative competence

The article deals with the defining the concepts of system, systematic approach, pedagogical system, 
didactic system, methodical system. The paper is devoted to the results of the scientific sources analysis, which 
gave us grounds to define the system as a whole set of elements that are interconnected and subordinated, 
accompanied by the emergence of new qualitative features and properties. Changing some elements 
of the system leads to certain changes to others.

Based on the views of different scientists, in the process of characterizing the system, we can say that most 
of them point to the unity and integrity of interrelated elements. It is noted that we obtain a methodical system 
in the result of creating a didactic system for teaching a particular subject.

Elements of different methodical systems are used in teaching practice. The general tendencies of applying 
methodical systems are developing modern methodical systems with gradual strengthening the importance 
of students’ independent educational work, and rapid improving teaching aids, in particular, information systems; 
the activity of a teacher shifts from the functions of the knowledge transmitter to the functions of developing 
a students’ personality, the personal self-determination. Therefore, nowadays there are increasing demands to 
the personal qualities of a modern teacher.

The system of intending primary school teachers’ methodical training is characterized by the following 
features: integrity, structure, purpose, functionality, hierarchy, plurality, etc.

Particular attention in the publication is attracted to the studying and substantiation of general scientific 
principles and determination of the components of the methodical system of forming future primary school 
teachers’ foreign language communicative competence. So the studied system of methodological training 
is the integral part of the general system of professional and pedagogical training of future primary school 
teachers, and it is represented by a set of components (subjects of communication: student – teacher, purpose, 
tasks, approaches, principles, content, means, methodology (forms, technologies, methods, techniques), 
learning outcomes (criteria, indicators, levels), the interaction of which provides a purposeful influence on 
students in order to form their foreign language communicative competence and methodical readiness to fulfil 
their professional responsibilities.

Key words: system approach, system, pedagogical system, didactic system, methodical system, 
components of methodical system.


