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Сутність інтегративних систем у процесі інтенсифікації навчання 

На принципі потенційної надмірності інформації вивчається метод 
згорнутих інформаційних структур та інтегративних систем. З поглибленням 
знань ці інтегративні системи розумових дій безперервно зазнають змін у бік 
подальшого узагальнення й згортання. При освоєнні інформації проблемного 
характеру, створюється спеціальний інструментарій для її перероблення, основу 
якого складають набуті раніше інтегровані системи розумових дій. 

Мета статті: дослідження та аналіз інтегративних систем діяльності 
студентів у процесі вирішення проблемних завдань. 

Практичне використання методу згорнутих інформаційних структур в 
навчальному процесі пов’язане з виконанням процедури структурування 
матеріалу дисципліни таким чином, щоб насамперед студентами засвоювались 
у вигляді деякого завершеного логічного конструкту узагальнені знання з 
наступною їх деталізацією в повній відповідності з вимогами наукової та 
методичної цілісності навчальної дисципліни. Такий підхід до структурування 
навчального курсу виявляється несумісним з традиційними способами 
побудови матеріалу – лінійним та концентричним, а також різними варіантами 
їх сполучень. В даному випадку знання розгортаються в навчанні у вигляді 
цілісної наукової системи шляхом послідовного наповнення базового 
логічного конструкту вивідним і фактичним матеріалом [1, с. 150]. 

Інші технологічні процедури методу згорнутих інформаційних структур 
розробляються, виходячи вже з результатів операції структурування 
навчального матеріалу. Серед цих процедур найбільш значущими в 
практичному відношенні можна вважати такі [2, с. 118]: 

– відбір, а у випадку необхідності проектування нових дидактичних 
прийомів, які б забезпечували раціональні дії викладача та студента в 
просторі даного педагогічного середовища; 

– детальне визначення форм інтенсивності взаємозв’язків на всіх 
рівнях в просторі середовища; 

– проектування системи зв’язків конкретних методів навчання з 
методами розумової діяльності студентів; 

– організація пізнавальної діяльності студентів з акцентом на 
продуктивні методи їх розумової діяльності (узагальнення, аналітико-
синтетичний, пошуковий). 

Метод нелінійного структурування процесу навчання дозволяє 
організувати вивчення дисципліни у вигляді цілісних навчальних систем, які, 
по-перше, виходячи з характеристик даного педагогічного середовища, 
оптимальним чином інтегрують у єдине ціле зміст дисципліни, форми та 
методи самостійної роботи, та, по-друге, надають кожному студенту 
можливість вибору найбільш прийнятної для нього моделі навчання. 
Технологічні процедури методу, що розглядається, передбачають [4, с. 62]: 

– проектування системи діагностичних процедур, що дозволяє скласти 



уявлення щодо пізнавальних особливостей особистості учня; 
– нелінійне структурування процесу навчання на основі розгалужених 

програм вивчення навчальних дисциплін, які надають можливість урахувати 
мотиваційні настанови, інтереси, пізнавальні та інші особливості особистості 
студента; 

– самоорганізацію студентами в максимально можливій мірі своєї 
навчальної діяльності з урахуванням даних діагностики пізнавальних 
особливостей особистості; 

– рейтингову оцінку знань, спрямовану на стимулювання викорис-тання 
студентом тих видів пізнавальної діяльності, які пов’язані з самос-тійним 
освоєнням нових знань, творчим пошуком та експериментуванням. 

Пояснимо суть нелінійної структуризації в процесі навчання з 
навчальної дисципліни [4, с. 211]. На першому етапі структуризації 
складається матрична сітка дисципліни, яка може розглядатися як результат 
виконання таких процедур: 1) всі розділи дисципліни нумеруються в порядку, 
який відображає її логічну структуру; 2) всі теми (питання) розділу 
нумеруються двома числами, розділеними крапкою, з яких перше число – 
номер розділу, а друге – номер теми; 3) складається таблиця, нульова колонка 
якої містить в собі перелік найменувань розділів і тем з їх номерами, а 
нульовий рядок містить тільки номери тем (питань); 4) у перетині рядка та 
колонки ставиться відмітка, наприклад, «плюс», якщо матеріал теми рядка 
використовується для розкриття змісту теми, номер якої вказаний у колонці, і 
на перетині рядка та колонки ставиться одиниця, якщо, в свою чергу, зміст 
теми даного рядка розкривається на основі понять та висновків відповідної 
теми з числа занумерованих у колонці.  Ясно,  що якщо в рядку стоїть більша 
кількість «плюсів», то цей факт вказує тему, зміст якої має особливе значення 
для розуміння матеріалу інших тем курсу. Такі теми ми далі будемо називати 
вузловими. 

На другому етапі нелінійного структурування процесу навчання 
розробляється, виходячи з матричної сітки дисципліни, проект розгалуженої 
програми вивчення її студентами, який передбачає [5, с. 82]: 1) співвіднесення 
кожному розділу згідно його рівня складності та обсягу рангового балу; 
2) визначення тематики й змісту першого внутрішнього модуля курсу (на 
практиці цей модуль складається, як правило, в основному з вузлових питань); 
3) створення кожним студентом свого графіку проходження курсу в цілому, 
що не збігається з лінійним порядком тем, який зафіксований в нульовій 
колонці матричної сітки курсу (другий модуль курсу). Істотно відмітити, що 
другий модуль курсу поряд з розділами державної програми дисципліни 
включає додатково ще 3–4 розділи, тісно пов’язані за своїм змістом зі 
спеціальними дисциплінами та завданнями підготовки майбутніх спеціалістів 
до творчої діяльності [5, с. 123]. Студенту надається право включати до 
власної програми дисципліни, яка ним розробляється, лише окремі розділи 
зовнішнього модуля при умові, що їх загальна кількість буде не менша, ніж 
заздалегідь обмовлена. 

На завершення коротко зупинимося на суті дидактичних систем 
інтенсивного навчання. Характерною рисою таких систем є інтенсифікація 



процесу навчання в максимально припустимих межах. У дидактичних 
системах інтенсивного навчання кожний студент (незалежно від форми 
організації учбових занять) має індивідуальну програму навчання, покликану 
забезпечити йому оптимальне проходження процесу навчання з розумним та 
економним використанням його психічних та фізіологічних можливостей, з 
найдоцільнішим відбором змісту підготовки та одночасно форм організації, 
прийомів та методів самостійної роботи [6, с. 95]. 

Структура процесу засвоєння студентами логіко-інформаційного 
матеріалу включає, на наш погляд, чотири фази: 1) фаза сприйняття й 
розуміння – отримання інформації, селективне сприйняття, розуміння, 
короткочасне запам’ятовування; 2) фаза осмислення та запам’ятовування – 
включення інформації до системи знань, яка склалася, і переведення у 
довгочасну пам’ять; 3) фаза застосування, пошук, відтворення, практичне 
використання; 4) фаза контролю, контроль здійснюється паралельно першим 
трьом фазам. 

Нова інформація протікає паралельно з процесами поглибленого аналізу 
об’єктів, що вивчаються (встановленням причинно-слідчих зв’язків, 
залежностей, вичленуванням сутності, тобто осмисленням); по-друге, без 
операції осмислення не спостерігається і довгочасне запам’ятовування; по-
третє, витрати студентами часу на сприйняття й розуміння учбового матеріалу 
середнього рівня складності еквівалентні витратам часу на осмислення та 
запам’ятовування [7, с. 55]. Звідси витікає досить складний для теорії 
інтенсифікації навчання дидактичний наслідок, який стосується планування 
часових витрат студентами на засвоєння нового матеріалу на аудиторних 
заняттях і поза розкладом. Справа в тому, що, складаючи тематичний план 
проведення занять, ми виділяємо час на вивчення нового матеріалу, нерідко 
достатній лише на виконання студентами двох операцій – сприйняття й 
розуміння. Очевидно, такий підхід до організації навчання є повністю 
виправданим, тому що при раціональному розподілі бюджету часу на 
аудиторну й самостійну роботу поза рамками розкладу, він надає студентам 
можливість засвоювати знання в значних обсягах. 

У випадку, коли навчальне завдання має проблемний характер, 
структура засвоєння студентами змісту навчального матеріалу дещо інша: 
1) фаза сприйняття матеріалу та його попереднього аналізу; 2) фаза 
вироблення інструментальної гіпотези вирішення проблеми; 3) фаза перевірки 
гіпотези та її коректування; 4) фаза узагальнення способу дії; 5) фаза переносу 
узагальненого способу дії на клас ізоморфних проблемних завдань. У даному 
випадку пари операцій сприйняття – розуміння та осмислення – 
запам’ятовування реалізуються в процесі проходження відповідно фаз 1–3 та 
3–5 [8, с. 98]. 

Аналіз розумової діяльності студентів у процесі вирішення проблемних 
завдань дозволяє висунути припущення про те, що в цьому процесі 
використовуються складні інтегровані системи розумових дій. Під 
інтегрованою системою дій не просто велика кількість відомих людині 
базових розумових операцій (абстрагування, узагальнення, упорядкування 



тощо), а деяка нова складна розумова дія, яка включає в якості елементів, 
зокрема і базові. 

З поглибленням знань ці інтегративні системи розумових дій безперервно 
зазнають змін у бік подальшого узагальнення і згортання. Кожного разу, коли 
студенту доводиться освоювати інформацію проблем-ного характеру, він 
створює для її перероблення спеціальний інструмен-тарій, основу якого 
складають набуті раніше інтегровані системи розумових дій. 

Виникає питання: яким чином індивід, зіштовхуючись з необхідністю 
оволодіння новою інформацією, керує процесом формування складних 
розумових дій. Очевидно, тут найбільш загальним є підхід, коли дана 
проблемна ситуація розбивається на простіші, вирішення яких ґрунтується на 
використанні типових ситуацій застосування розумових дій та їх системних 
утворень. Під типовою ситуацією застосування розумової дії нами розуміється 
деяка велика кількість ознак з області можливого використання цієї дії. Ці 
ознаки накопичуються індивідом в міру оволодіння ним новими знаннями та 
розумовими діями і формуються в мисленні у термінах накопиченого знання 
типових ситуацій, нерідко мають дуже і дуже умовний характер. 

В плані інтенсивних освітніх технологій вкрай важливим є напрямок, 
пов’язаний з формуванням у студентів раціональних пізнавальних дій. Такі дії 
належать до числа інтегративних систем розумових дій, покликаних 
забезпечити студентам [8, с. 113]: 

– засвоєння навчального матеріалу на мінімальній численності 
факторів, які розкривають досить повно його сутність; 

– реальну можливість активно генерувати нові знання на основі 
засвоєної інформації; 

– економне, яке виключає будь-які перевантаження використання 
потенційних можливостей логічного мислення та пам’яті; 

– виникнення твердої впевненості в тому, що навчальний матеріал 
засвоєний. 

Теоретичні шукання дозволяють виділити такі умови формування в 
студентів раціональних пізнавальних дій: 1) приведення у відповідність змісту 
предмета та методів його викладання зі стадією оволодіння студентами 
розумовими діями (виклад змісту предмета мовою внутрішніх психічних 
структур студентів); 2) виконання вимог процедури згортання розумових дій; 
3) зв’язане, системне уявлення нових знань, яке припускає їх засвоєння 
студентами у згорнутому вигляді; 4) розробка достатнього обсягу та 
різноманітність тренувальних вправ на вироблення розумових дій; 
5) оптимальний розподіл у часі тренувальних вправ на закріплення розумових 
дій. 

З приведеного аналізу суті інтенсифікації процесу навчання випливають 
такі умови синтезу дидактичних систем інтенсивних освітніх технологій: 
1) всебічний облік характеристик педагогічного середовища, в просторі якого 
реалізується процес навчання; 2) надання процесу навчання здатності 
адаптуватися до індивідуальності кожного студента; 3) створення учнями 



оптимальних умов для узагальненого засвоєння знань та дій; 4) збільшення до 
гранично можливого рівня щільності потоків навчальної інформації; 
5) відмова від лінійної структури в організації мережі інформаційних потоків у 
педагогічному середовищі в усіх випадках, коли така структура не 
продиктована навчальною необхідністю; 6) співвіднесення методів навчання з 
цільовими настановами на оволодіння студентами конкретними методами 
розумової діяльності; 7) збільшення питомої ваги тих форм організацій, які 
забезпечують найсприятливіші умови для протікання процесів взаємодії 
студентів у досягненні ними цілей навчання та виховання. 
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