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СТРУКТУРА МЕТАВЕДАУ АБ ДЫДАКТЫЧНЫМ ПАНЯЦЦ1 

д ̂ ыдактычныя паняцц| уяуляюць адз1н з 
важнейшых кампанентау сютэмы педагапчных 
ведау, яны складаюць аснову навуковай мовы 
дыдактыю. У педагапчным працэсе дыдактыч-
ныя паняцц1 выступаюць як форма мыслення, 
сродак пазнання новага i як яго вынк Засва-
енне дыдактычных паняццяу студэнтам1 ады-
грывае выключную ролю у станаулены ix як 
будучых педагогау. Ад якаснага засваення па-
няццяу студэнтам1 залежыць засваенне законау 
i канцэпцый, авалоданне уменням'1 творчага 
прымянення ведау на практыцы. 

Праблема паняцйнага апарату педагопю 
вывучалася у даследаваннях !. М. Кантара [1], 
Б. Б. Камароускага [2], В. В. Краеускага [3], 
I. Я. Лернера [4], Э. Лаарэра i М. Юта [5]. Анал1з 
гэтых прац дазволу зрабщь вывад, што педа-
гапчныя паняцц валодаюць уласц1васцю ня-
пэунасц'|, якая спараджае цяжкасц пры ix вы-
значэнниГэта абумоулена наступным1 факта-
paMi: 
• неупарадкаванасць паняцмнага складу педа-

гопю; 
• уплыу кантэксту разгляду паняцця на яго 

змест; 
• складанасць аперацыянал1зацьи педагапч-

ных паняццяу. 
У педагопцы тэрмЫ «паняцце» выкарыстоу-

ваюць у кантэксце фарм1равання, засваення 
ведау i трактуюць звычайна з пункту гледжання 
кпаачнага падыходу як «форму научного зна-
ния, в которой в обобщенном виде раскрыва-
ются наиболее существенные и закономерные 
признаки изучаемых явлений и предметов и 
которая выражается в четких и ясных фор-
мулировках» [6, с. 128]. Дасягнуць аспектнай 
чыстаты i прадметнай дакпаднасц у педагопцы 
складана у ciny асабл1васцей яе гуманп-арнай 
навую. Гуманларныя навую разв1ваюцца у 
лопцы культурадыгмы, што прадугледжвае 
апору у разввд не толью на унутраныя меха-
Н13МЫ, але i на кантэксты. Як паказана у нашых 
даследаваннях [7], культуралапчны кантэкст 
развщця педагопю прадугледжвае: арган1чную 
убудаванасць сацыяпьнага заказу у навуковую 
дысцыплЫу, узаемадапауняльнае 1снаванне 

розных паз1цыи i пунктау гледжання; пран1к-
ненне у педагапчныя веды Ышых навук, актуа-
л1зацыю м1ждысцыпл1нарных сувязей. 

Спецыфка дыдактычных паняццяу заклю-
чаецца у тым, што большасць з ix выражаецца 
агульнаужывальным! cnoeaMi. Менав1та таму ix 
змест на узроуы уяулення бачыцца агульна-
вядомым. Гэта значыць, за паняцц! можа пры-
мацца любая абстракцыя (абазначаецца тым 
або Ышым 1мем), якая узыкла у педагапчным 
працэсе або" пры вывучэны педагапчнага пра-
цэсу на аснове пачуццёвых даных, а не у BbiHiKy 
лапчнага анал1зу. Да дыдактычных паняццяу у 
таюх выпадках памылкова могуць далучаць 
сукупнасц1 з'яу, у яюх не выдзелены ютотныя 
прыметы, а абагульненн! праведзены па 
прымеце «быць гэтай з'явай». Пры гэтым 
абагульнены губляецца сутнасць паняцця, а 
уяуленне аб паняцц памылкова прымаюць за 
валоданне паняццем. У мнопх выпадках, асаб-
л'юа у педагапчнай дзейнасц, такая Ытэрпрэта-
цыя дыдаюычнага паняцця прыводзщь да ня-
пэунасц. Напрыкпад, паняцце «метад наву-
чання» часта рэдуцыруюць да педагапчных 
прыёмау. 

Для таго каб у дыдакгычным паняцц1 рас-
крывалася сутнасць вывучаемых з'яу i прадме-
тау, а таксама 6bini ул1чаны розныя культура-
дыгмальныя кантэксты, мы прапаноуваем раз-
глядаць яго як аб'ект-сютэму. Пры таюм пады-
ходзе выдзяляюцца найбольш ютотныя 
улас^васц i адноаны, пазнанне яюх дазваляе 
растлумачыць Ышыя вядомыя уласц1васц1. Вы-
дзяленне таюх асноуных прымет i тлумачэнне 
на гэтай аснове Ышых уласцвасцей прыводзщь 
да таго, што юнуючая сукупнасць ведау аб 
з'явах ператвараецца у астэму лапчна узаема-
звязаных суджэнняу. Непасрэдна само паняцце 
пры таюм падыходзе 1заморфна адлюстроувае 
с1стэму ведау аб аб'екце i можа разглядацца як 
асноуны змест паняцця. 

Анал!з' даследаванняу Л. Я. Зорынай [8], 
А. В. Усавай [9] i Ышых аутарау, а таксама на-
шы даследаванн1 [10] пацвердзт! ютотную ро-
лю метапрадметных ведау аб паняцц1 пры яго 
фарм1раванн1. Аднак праблема стварэння 
арыенцровачнай асновы для фарм!равання 
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дыдактычных паняццяу, у якой адлюстраваны 
метаведы, яшчэ не стала прадметам спецы-
яльных даследаванняу. 

Разв1ваючы \дэ\ Л. Я. Зорынай [8], у якасц1 
арыенцровачнай асновы пры anicaHHi дыдак-
тычнага паняцця мы прапаноуваем выкары-
стоуваць тэорыю. Схема апюання тэорьп 
уяуляе упарадкаваную сукупнасць пытанняу, 
што выконваюць ролю элементау сютэмы вы-
кладання тэорьм. Канструяванне схемы ani-
сання дыдактычных паняццяу праводзИася з 
улкам уяуленняу аб паняцц як лапчнай катэ-
горьи, аб'екце-астэме, ул1чвап|'ся таксама спе-
цьфчныя асабл1васц дыдактычных паняццяу. 
Сканструяваная нам1 схема апюання дыдак-
тычнага паняцця мае наступны выгляд; 
1. Генезю паняцця. 
2. Змест паняцця. 
3. Аб'ём паняцця. 
4. Месца у сютэме дыдактычных паняццяу. 
5. Вобласць прымянення паняцця. 
6. Спосабы аперацыянал1зацьн паняцця. 
7. Гранщы прымян1масц1 паняцця. 

Генезю паняцця адлюстроувае паходжанне, 
узыкненне паняцця i наступны працэс яго раз-
вщця, яю прывёу да сучаснай трактоую паняц-
ця. Раскрыццё генезюу паняцця прадугледжвае 
i anicaHHe яго эмтрычных абгрунтаванняу, 
выяуленне данавуковага уяулення аб паняцц. 

Змест паняцця- гэта сукупнасць icmom-
ных примет з'яу, адлюстраваных у паняцц/. 
Сярод icTOTH^ix прычын прымет паняцця выдзя-
ляюць тыя, што вызначаюць астатн1Я (акрамя 
выпадковых, што абумоулены знешн1м1 абста-
BiHaMi). Яны называюцца асноуным1 icTOTHbiMi 
прыметам1 i складаюць асноуны змест паняцця 
[11]. Асноуны змест паняцця можа быць рас-
крыты праз лапчную аперацыю азначэння, поу-
ны змест выяуляецца пры яго характарыстыцы. 
Вызначыць дыдактычнае паняцце- значыць 
выдзелщь яго асноуныя i спецьфчныя ютот-
ныя прыметы. Характарыстыка дыдактычнага 
паняцця - пералк ycix яго icTOTHbix прымет. 

Азначэнне паняцця па спосабе раскрыцця 
прымет вызначаемага прадмета можа быць 
яуным i няяуным. Яуным1 называюцца азначэн-
Hi, у яюх указваюцца прыметы, што уласцвы 
вызначаемаму прадмету. У няяуных азначэн-
нях адлюстроуваюцца адноаны, у яюх знахо-
дзщца вызначаемы прадмет з iHiiibiMi прадме-
там!. Найбольш распаусюджаным спосабам 
яунага азначэння з'яуляецца азначэнне праз 
бл!жэйшы род i вщавыя адрозненн!. Яго сут-
насць у тым, што пры вызначэнн паняцця указ-
ваюць на бл1жэйшае радавое паняцце, у аб'ёме 
якога знаходзщца вызначаемае, i называюць 
яго адметныя прыметы. Азначэнне праз бл1жэй-
шы род i вщавое адрозненнепадобна па сваёй 

будове генетычнаму азначэнню. Сутнасць 
апошняга закпючаецца у anicaHHi характэрнага 
для вызначаемага прадмета спосабу стварэння 
або паходжання паняцця. Гэтыя вщы азначэння 
найбольш часта выкарыстоуваюцца у педа-
гопцы. 

Пры вызначэны паняцця мэтазгодна даваць 
яунае азначэнне i 1мкнуцца да выдзялення бль 
жэйшага радавога паняцця i вщавых адрозне-
нняу (асноуных ютотных спецьфчных прымет). 
Так, I. Я. Лернер [4] разглядае паняцце «сумес-
ная дзейнасць навучаемых i навучаючых» у яка-
сц радавога для паняцця «навучанне» i выдзя-
ляе наступныя яго вщавыя адрозненнг 1) мэта -
ператварэнне грамадскага вопыту у набытак 
1ндывща; 2) аргаызацыя вучэбна-пазнавальнай 
дзейнасц; 3) паскораная перадача сацыяльна-
га вопыту маладому пакаленню. Менавгга таму 
азначэнне паняцця «навучанне», па I. Я. Лер-
неры, мае наступную трактовку: «Обучение 
можно определить как особую совместную со-
циальную деятельность по ускоренной переда-
че молодому поколению и усвоению им путем 
организованной познавательной и практиче-
ской деятельности накопленного социального 
опыта в целях превращения общественного 
опыта в достояние индивида» [5, с. 63]. 

Kani аперацыя вызначэння немагчыма або 
недастатковая у пэуных выпадках, прыбягаюць 
да наступных прыёмау: характарыстыка, парау-
нанне, указание, anicaHHe. 

Аб'ём паняцця - гэта сукупнасць аб'ектау, 
як/я ахопл'!ваюць дадзенае паняцце. Ён можа 
быць раскрыты праз простае вычляненне скла-
дальных яго элементау. Kani нельга перал!чыць 
усе элементы, яюя уваходзяць у аб'ём паняцця, 
прыбягаюць да лапчнай аперацьн дзялення, 
якая заключаецца у размеркаваны паняццяу па 
класах у адпаведнасц з пэунай прыметай. Маг-
чыма клаачнае i неклаачнае дзяленне. Рэзуль-
татам клаачнага дзялення з'яуляюцца в щ ы -
паняцц з дакпадна выдзеленым аб'ёмам. Кла-
ачнае дзяленне па ютотнай прымеце называ-
ецца клаафкацыяй. У выыку неклаачнага дзя-
лення ствараюцца тыпы - расплыучатыя па-
няцц з недакладна вызначаным аб'ёмам. Такое 
дзяленне мае назву тыпалогп. 

Для раскрыцця аб'ёму дыдактычнага паняц-
ця неабходна ул1чваць, што аб'ём - катэгорыя 
аб'ектыуная. Яго складаюць усе магчымыя 
з'явы, яюя валодаюць прыметам^ што уключа-
юць змест паняцця, а не толью з'явы, вядомыя 
на дадзены момант. Гэта значыць, пашырэнне 
педагапчных ведау аб складзе аб'ёму не 
абумоул1вае павел1чэнне паняцця. 

Месца паняцця у сютэме дыдактычных па-
няццяу вызначаецца яго адноанам1 з iHuubiMi 
паняццямг Прыярытэтная пазщыя разглядае-
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мага паняцця вызначаецца характарам яго ад-
нос1н з цэнтральным дыдактычным паняццем 
«навучанне». Сувяз1 з вытворным1 паняццям1 
прымаюцца да разгляду па ступен1 сваей знач-
насц. Напрыклад, у iepapxii дыдактычных па-
няццяу, згодна з I. Я. Лернерам [4], друп ранг па 
значнасц займае паняцце «працэс навучання». 

Вобласць прымянення дыдактычнага па-
няцця уключае два аспекты: выкарыстанне яго 
у рэальным педагапчным працэсе i аперыра-
ванне iM у розных умовах пры вывучэны педа-
гапчнага працэсу. 

Дыдактычныя паняцц) могуць быць падверг-
нуты працэдуры аперацыянал1зацьп з указан-
нем спосабау давядзення паняцця да вымярэн-
ня. Для гэтага неабходна у кантэксце якасц1 пе-
дагапчнага працэсу выбраць параметр вымя-

рэння, выдзелщь пераменныя i паказчыю i 
вызначыць правды, згодна з яюм1 педагапчныя 
з'явы дадзенага паняцця супастауляюцца з 
колькасным!' характарыстыкамк 

Дыдактычныя паняцц1 маюць межы прымянн 
масц, паколью адносяцца да сацыяльнай вобла-
сц| навуковых ведау. Межы прымяимасц указва-
юць, у яюя паняцц1 можа быць трансфармавана 
дадзенае паняцце пры пэуных умовах i у яюх вы-
падках дадзенае паняцце не можа прымяняцца. 

Прадстауленая схема апюання дыдактыч-
нага паняцця з'яуляецца абагульненай i вало-
дае уласц1васцю Ыварыянтнасцей. Яна з'яуля-
ецца аб'ектам вывучэння i канструявання. У 
таблщы прадстаулены фрагмент апюання ды-
дактычнага паняцця «метад навучання» па 
вышэйпрапанаванай схеме. 

Табп'ца 
AnicaHHe дыдактычнага паняцця «метад навучання» (фрагмент) 

Генезю 
паняцця 

Метады навучання - катэгорыя пстарычная, яны змяняюцца са змяненнем мэт i зместу 
адукацьп. Псторыя развщця метадау навучання бярэ пачатак са старажытнасц, першабытнага 
грамадства. Навучанне дзяцей праходзта у працэсе практычнага жыцця дарослых. Яно здзяй-
снялася праз лрактыку, нагляднасць, слова. Так, першым сярод пстарычна абумоуленых мета-
дау быу метад пераймання. Дапейшае развщцё грамадства i патрэбнасць ва удасканаленн1 
метадау навучання стап\ прычынай i умовай развщця слоуных метадау. Ускладненне перада-
ваемай Ыфармацьн выклжала да жыцця наглядныя метады i метады, што забяспечвал1 прак-
тычнае засваенне ведау. Паступова месца настауыкау-бацькоу занял1 прафеаяналы-настау-
HiKi, вуснае слова замянтася тсьмовым, а затым друкаваным. Гэта з'явтася крынщай развщця 
новых метадау навучання i ix розных класфгацый (у прыватнасц!, па характары пазнавальнай 
дзейнасцО. У цяперашы час актуал!зуецца працэс аутаматызацьп i камп'ютэрызацьм дыдак-
тычнай дзейнасщ што звязана з распрацоукай новых метадау навучання (Ытэрактыуныя, 
эурыстычныя, камп'ютэрнага мадэл!равання i Ыш.) 

Змест 
паняцця 

Метад навучання - сютэма паслядоунага узаемадзеяння навучаючых i навучэнцау, якая 
наюравана на аргаызацыю засваення зместу адукацьп 

Аб'ём 
паняцця 

Клаафкацьй метадау навучання: 
• па крынщах ведау i навыкау вучняу (Д. О. Лордюпанщзе): слоуныя; работа з кн!гай; вучэбна-

пракгычныя занятю; niebMo; 

• па элементах цэласнай дзейнасц1 педагога i вучняу наступныя метады (Ю. К. Бабансю): 
аргаызацыя i ажыццяуленне вучэбна-пазнавальнай дзейнаод стымуляванне i матывацыя 
вучэбна-пазнавальнай дзейнасщ кантроль i самакантроль за эфектыунасцю вучэбна-
пазнавальнай дзейнасщ 

• па характары пазнавальнай дзейнасц1 вучняу (1. Я. Лернер): Ыфармацыйна-рэцэптыуныя; 
репрадуктыуныя; праблемнага выкпадання; эурыстычныя; даследчыя 

Месца у 
астэме 
дыдактычных 
паняццяу 

Метад навучання як кампанент педагапчнай с1стэмы, што характарызуе яе змястоуна-пра-
цэсуальны бок, яю звязаны з паняццем «навучанне» праз мэту навучання i яго змест: метад 
навучання з'яуляецца спосабам дасягнення мэты навучання i наюраваны на засваенне зместу 
навучання вучням! 

Метады навучання харакгарызуюць таксама працэсуальны бок навучання, таму звязаны з 
паняццем «форма навучання» 

Метады навучання забяспечваюць педагапчнае узаемадзеянне настаутка i вучняу i вы-
значаюць сродю навучання 

Вобласць 
прымянення 
паняцця 

Паняцце «метад навучання» прымяняецца у агульнай дыдакгыцы i прыватных методыках. 
Яно звязана з засваеннем ведау i спосабау дзейнасц1 вучням! на трох узроунях: усвядомленага 
успрымання i запамЫання; прымянення па узоры або аналоги; творчага прымянення 

Спосабы апе-
рацыянал'1за-
цьн паняцця 

Метад навучання наюраваны на засваенне зместу навучання вучням!, таму яго апе-
рацыянал1зацыю можна ажыццяуляць па параметры эфектыунасц засваення пэунага зместу 
вучням1 

Гранщы 
прымян1масц| 
паняцця 

У працэсе навучання метады навучання рэал1зуюцца праз сукулнасць дыдактычных 
прыёмау 

Kani засваенне зместу адукацьп адбываецца без непасрэднага удзелу настаунжа, метады 
навучання редуцыруюць да метадау вучэбнага пазнання 
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Для выяулення таго, наколью поуньш i cic-
TSMHbiMi з'яуляюцца веды аб дыдактычным па-
няцц у студэнтау, намг было праведзена апы-
танне (аб'ём выбарю - 122студэнты II курса). 
Студэнтам прапаноувалася адказаць на пы-
танне «Што вы ведаеце аб метадзе навучан-
ня?». Анал1з адказау пацвердз1у, што студэнты 
выяв!л1 наступныя кампаненты паняцця «метад 
навучання»: 
• pa6mi спробу прывесц азначэнне паняцця -

94,2 %; 
• правильна прывял1 па адной з клаафжацый 

метадау навучання - 35,2 %; 
• перал1чыл1 некаторыя метады навучання-

18,9%; 
• раскрыл! паходжанне тэрмЫа - 9 %; 
« указал! на некаторыя сувяз1 з iHixibiMi паняц-

цям1-4,9 %; 
• раскрыл! асабл1васц прымянення па адным 

метадзе навучання у педагапчным працэсе -
4,1 %; 

• указал! асобныя спецьфчныя прыметы 
паняцця - 2,5 %. 
Апытанне пацвердзта, што большасць сту-

дэнтау не разглядаюць дыдактычнае паняцце 
як аб'ект-сютэму, кожнае паняцце разглядаец-
ца iMi у асноуным !залявана, пабудова апюання 
з'яуляецца эклектычнай. Таюм чынам, якасць 
засваення дыдактычных паняццяу студэнтам! 
з'яуляецца нездавальняючай. Перспектыуным 
выступае разгляд прапанаванай HaMi схемы 
апюання у якасц арыенцровачнай асновы пры 
фарм1раванн!>дыдактычных паняццяу у студэн-
тау. Дадзеная схема можа з'яуляцца таксама 
Ыструментам для вымярэння ступен1 сфармн 

раванасц паняццяу i выяулення цяжкасцей 
пры ix anicaHHi. 

J! IT АР АТУ PA 
1. Кантор И. М. Понятийно-терминологическая сис-

тема педагогики. М., 1980. 
2. Комаровский Б. Б. Основные проблемы педагоги-

ческой лексики и лексикографии. Баку, 1960. 
3. Краевский В. В. Проблемы научного обоснования 

обучения (методологический анализ). М., 1977. 
4. Лернер И. Я. К вопросу о категориальном аппара-

те теории процесса обучения // Методологиче-
ские проблемы современной педагогической нау-
ки и практики : межвуз. сб. науч. тр. Челябинск, 
1988. 

5. LoarerE., Huteau М. Cognitive teaching: history and 
methods // Cognitive teaching and learning: cotem-
porary state and perspectives. M., 1997. P. 17-35. 

6. Харламов И. Ф. Педагогика. Курс лекций. Мн., 
1979. 

7. Цыркун И. И. Инновационные ориентиры повы-
шения качества педагогического образования // 
Адукацыя i выхаванне. 2002. № 1. С. 16-19. 

8. Зорина Л. Я. Дидактические основы форми-
рования системности знаний старшеклассников. 
М„ 1978. 

9. Усова А. В. Психолого-дидактические основы 
формирования у учащихся научных понятий: 
учеб. пособие к спецкурсу. Челябинск, 1986. 

10. Цыркун И. И. Система инновационной подготов-
ки специалистов гуманитарной сферы. Мн., 2000. 

11. Войшвилло Е. К. Понятие. М., 1967. 

Summary 
Characteristics of conceptual structure of didactics 

are considered. The contents and structure of didactic 
concept metaknowledge are revealed. The essence of 
the concept «a method of teaching» is specified. 

УДК 378.14 

МАДЭЛЬ К1РАВАННЯ ВУЧЭБНА 
БУДУЧЫХ НACTАУНIКАУ 

Н а сучасным этапе развщця адукацьп 
сярэдняй школе патрабуецца настаунк, яю вало-
дае не толью веданнем свайго прадмета i мето-
дыкай яго выкладання, але i даследчым1 умення-
Mi. Дадзеная неабходнасць тлумачыцца наяуна-
сцю вял^ай колькасц задач, што узнкаюць 
перад школай у працэсе рэформ, вырашэнне 
яюх патрабуе ад настауыка даследчага пады-
ходу. У сувяз! з гэтым вучэбна-даследчая дзей-
насць студэнтау набывае значнасць у працэсе 
навучання i пераутвараецца у важны кампанент 
прафес!йнай падрыхтоую будучага спецыялюта. 

Ю. В. Салавей 
ДАСЛЕДЧАЙ ДЗЕЙНАСЦЮ 

Вучэбна-даследчая дзейнасць студентау па-
трабуе, як i вучэбны працэс у цэлым, эфектыу-
нага юравання. К'|раванне мае месца не толью у 
BepxHix узроунях с1стэмы адукацьн. Яно пран13-
вае аднос1ны выкладчыка i студэнта. В. А. Слас-
цен1н звязвае дзейнасць педагога з юраваннем i 
на гэты конт зазначае: «Деятельность учителя 
по своей природе есть не что иное, как процесс 
решения неисчислимого множества педагогиче-
ских задач различных типов, классов и уров-
ней» [1, с. 23]. Ю. К. Бабансю адводзщь вял!кае 
месца вызначэнню аптымальнага рашэння, для 
чаго педагогу неабходна ведаць заканамернасц 


