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В. М. Пунчык
СЕМАНТЫЧНАЯ СЕТКА ДЫДАКТЫЧНЫХ ПАНЯЦЦЯЎ
ЯК АСНОВА ПРАЦЭСУ ІХ ФАРМІРАВАННЯ Ў СТУДЭНТАЎ
Дыдактычныя паняцці ўяўляюць адзін з важнейшых кампанентаў сістэмы
педагагічных ведаў, яны складаюць аснову навуковай мовы дыдактыкі.
Засваенне дыдактычных паняццяў студэнтамі адыгрывае выключную ролю ў
станаўленні іх як будучых педагогаў.
Праблема пабудовы сістэмы дыдактычных паняццяў вывучалася ў
даследаваннях В. І. Гінецыянскага [1], В. В. Краеўскага [2], І. Я. Лернера [3] і
інш. Праведзены намі кантэнт-аналіз [4] пацвердзіў, што пры апісанні
дыдактычных паняццяў даследчыкі найбольш увагі аддавалі іх азначэнню і
зместу. Сувязі паміж паняццямі вызначаюць або трансцэндэнтальна, або праз
аб’ёмы паняццяў. З-за недастатковага раскрыцця сутнасці адносін паміж
дыдактычнымі паняццямі іх нельга разглядаць як сістэму. Гэта
адлюстроўваецца на якасці засваення дыдактычных паняццяў студэнтамі.
Эксперымент дазволіў выявіць, што большасць студэнтаў засвойваюць паняцці
ў асноўным ізалявана, як адасобленыя вобласці ведаў, сістэма дыдактычных
паняццяў успрымаецца імі як сукупнасць паняццяў. Для павышэння якасці іх
засваення неабходна стварэнне такой сістэмы дыдактычных паняццяў, якая
акцэнтуе не толькі склад паняццяў, але і структуру іх узаемасувязі.
У кантэксце псіхасемантычнай парадыгмы псіхафізіялагічнай асновай
працэсу фарміравання паняццяў з’яўляюцца кагнітыўныя рэпрэзентатыўныя
структуры, што служаць асноўнымі сродкамі пазнання рэчаіснасці.
Псіхафізіялагічныя даследаванні сведчаць, што ў памяці чалавека фіксуюцца не
асобныя кампаненты ўспрыманняў, а пэўны вынік разумовай інтэграцыі гэтых
кампанентаў. Паняцці існуюць у свядомасці не адасоблена, а ў сувязі, і
ствараюць семантычную прастору. Адной з мадэлей арганізацыі памяці
чалавека з’яўляецца семантычная сетка. З яе дапамогай магчыма апісаць любую
фенаменалогію ведаў, у тым ліку сістэму паняццяў.
У педагогіцы тэрмін «паняцце» звычайна трактуюць з пункту гледжання
класічнага падыходу як «форму научного знания, в которой раскрывается
сущность познаваемых предметов и явлений и которая выражается в виде
законов, правил, выводов и других теоретических обобщений» [5, с. 167].
Дасягнуць аспектнай чыстаты і прадметнай дакладнасці ў педагогіцы
дастаткова складана ў сілу асаблівасцей яе як гуманітарнай навукі.
Гуманітарныя навукі развіваюцца ў логіцы культурадыгмы, што прадугледжвае
апору ў развіцці не толькі на ўнутраныя механізмы, але і на кантэксты [6].
На ўзроўні асаблівага спецыфіка дыдактычнага паняцця вызначаецца
перш за ўсё спецыфікай навучання. Навучанне з’яўляецца штучнай,
сацыятэхнічнай або сацыяльнай сістэмай. У сацыятэхнічных сістэмах
суб’ектыўнае пераважае над аб’ектыўным, эўрыстычнае над фармальным.
Гэтыя сістэмы змяняюцца з цягам часу як самі па сабе, так і ў выніку ўздзеяння
на іх. Праблемы, іманентныя навучанню, нельга аднесці да такіх, у якіх ясна
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вызначаны набор мэт і абмежаванняў [7]. З гэтым звязана некаторая
расплыўчатасць дыдактычных паняццяў.
Для таго каб у дыдактычным паняцці раскрывалася сутнасць вывучаемай
з’явы ці прадмета, улічваліся розныя культурадыгмальныя кантэксты,
прапануем разглядаць яго як аб’ект-сістэму. Пры такім падыходзе выдзяляюцца
найбольш істотныя прыметы, пазнанне якіх дазваляе растлумачыць астатнія
ўласцівасці і адносіны. Сукупнасць ведаў аб з’яве або прадмеце прымае від
сістэмы лагічна ўзаемазвязаных суджэнняў. Дэфініцыя паняцця ізаморфна
адлюстроўвае сістэму ведаў аб аб’екце і разглядаецца як асноўны змест
паняцця.
Кантэнт-аналіз дыдактыкі [4] вызначыў, што ў ёй выкарыстоўваюцца
наступныя паняцці: навучанне, працэс навучання, мэта навучання, змест
адукацыі, метад навучання, прыёмы навучання, сродкі навучання,
арганізацыйныя формы, выкладанне, вучэнне, засваенне, вучэбны матэрыял,
вучэбны прадмет, эфектыўнасць навучання і якасць навучання. Структурны
аналіз асноўнага зместу некаторых паняццяў на аснове даследавання
І. Я. Лернера прыведзены ў табліцы.
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Табліца
Структурны аналіз асноўнага зместу дыдактычных паняццяў (фрагмент)
ПаняцРадавая
Відавое адрозненне
Дэфініцыя
це
прымета
Працэс Мэтанакіравана
Ператварэнне
Мэтанакіравана
паслядоўная
навупаслядоўная
грамадскага вопыту ў змена вучэбных задач і змяненне
чання
змена вучэбных набытак
індывіда. ўсіх
элементаў
навучання,
заддач і змяненне Належыць засваенню
арыентаванае на фарміраванне
ўсіх
элементаў
ўласцівасцей навучаемых у выніку
навучання
іх дзейнасці па засваенні зместу
сацыяльнага вопыту (адукацыі)
Змест
Асновы
Праграміруемасць
і Праграміруемыя і педагагічна
адусацыяльнага
педагагічная
апрацаваныя (адаптаваныя), у
кацыі
вопыту
адаптаванасць.
Пера- меру
ўсведамлення,
асновы
тварэнне
грамадскага сацыяльнага
вопыту,
якія
вопыту
ў
набытак падлягаюць
арганізаванаму
індывіда.
Належыць навучаючымі
засваенню
засваенню
навучаемымі
(маладым
пакаленнем)
Метад
Сістэма
Ператварэнне
Сістэма
паслядоўнага
навупаслядоўнага
грамадскага вопыту ў ўзаемадзеяння
навучаючых
і
чання
ўзаемадзеяння
набытак
індывіда. навучаемых,
накіраваная
на
навучаючых
і Арганізацыя
засваення арганізацыю засваення зместу
навучаемых
зместу адукацыі
адукацыі
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Арганізацыйныя
формы

Характар зносін

Мэтанакіраванасць
і
фарміруемасць.
Працэс
узаемадзеяння настаўніка
і вучняў. Размеркаванне
вучэбна-арганізацыйных
функцый.
Выбар
і
паслядоўнасць
звёнаў
вучэбнай работы. Рэжым

Мэтанакіравана
фарміруемы
характар
зносін
у
працэсе
ўзаемадзеяння
настаўніка
і
вучняў,
які
адрозніваецца
размеркаваннем
вучэбнаарганізацыйных
функцый,
выбарам і паслядоўнасцю звёнаў
вучэбнай работы і рэжымам —
часавым і прасторавым
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Дыдактычныя паняцці звязаны паміж сабой. Сувязі ўстанаўліваюцца праз
суаднясенне адносін паміж істотнымі прыметамі. Адносіны паняцця з іншымі
паняццямі вызначаюць яго месца ў сістэме дыдактычных паняццяў. Паміж
дыдактычнымі паняццямі намі выяўлены наступныя віды адносін, зыходзячы з
пазіцый [8]: класіфікацыйныя («род — від», «частка — цэлае», «быць
часткай»); прыметавыя («мець прымету», «мець значэнне прыметы»);
параўнальныя («параўнанне»); прыналежныя («належаць»); часавыя («быць
раней»); каўзальныя («быць мэтай», «мець мэту»); інструментальныя («быць
інструментам», «быць дапаможным сродкам», «служыць для»); інфармацыйныя
(«быць атрымальнікам»).
Пры стварэнні сістэмы паняццяў узнікае праблема складанасці
выдзялення першасных, радавых і відавых паняццяў. У інжынерыі ведаў [8]
дадзеная праблема вызначаецца як «угадванне» пачатковага ўзроўню
дэталізацыі: прапануецца вырашыць, якое паняцце лічыць першасным, якое
радавым, якое відавым, вызначыць неабходны ўзровень дэталізацыі паняццяў і
прыняць гэтыя даныя за зыходныя ўмовы. На гэтай аснове фарміруецца сістэма
паняццяў: для кожнага канцэпта выясняецца, ці лічыць яго паняццем,
атрыбутам, або ён вызначае сувязь устаноўленых паняццяў. Гэта з’яўляецца
прадпасылкай пабудовы семантычнай сеткі паняццяў канкрэтнай вобласці
ведаў. Пабудаваная семантычная сетка забяспечвае дастаткова ясную схему
ўяўлення ведаў і механізм іх узаемасувязі.
Упершыню намі рэалізавана ідэя стварэння семантычнай сеткі для
прадстаўлення дыдактычных паняццяў у выглядзе кагнітыўнай структуры. У
адпаведнасці з даследаваннямі [2—3], у якасці зыходных умоў былі выбраны
наступныя: першаснае паняцце — «навучанне»; яго радавая прымета —
сумесная дзейнасць навучаемых і навучаючых па перадачы і засваенні
сацыяльнага вопыту; відавыя адрозненні — ператварэнне грамадскага вопыту ў
набытак індывіда, арганізацыя вучэбна-пазнавальнай дзейнасці і паскораная
перадача сацыяльнага вопыту маладому пакаленню.
Пабудова семантычнай сеткі дыдактычных паняццяў на аснове выбраных
зыходных умоў адбывалася наступным чынам: кожнае разглядаемае
дыдактычнае паняцце задавала сваю вяршыню. Затым аналізу падвяргалася
радавая прымета паняцця: калі сярод вяршынь сеткі такой прыметы не было,
тады яна задавала ўласную вяршыню. Адносіны паміж разглядаемым паняццем
і яго радавой прыметай абазначалася дугой «род — від». У далейшым па тым
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жа прынцыпе аналізавалася кожная відавая прымета паняцця і ўстанаўліваўся
тып адносін паміж імі і ўжо існуючымі вяршынямі сеткі. Вызначэнне
«навучання» ў якасці першаснага паняцця абумовіла асноўныя вяршыні
семантычнай сеткі.
Семантычная сетка дыдактычных паняццяў прадстаўлена на рыс. 1.
Вяршыні, што пазначаны тлуста, уяўляюць дыдактычныя паняцці, астатнія
вяршыні адлюстроўваюць іх прыметы. Накіраванасць дуг, што аб’ядноўваюць
вяршыні, указвае накіраванасць абазначаных адносін, а не накіраванасць
узаемадзеяння. Пры ўстанаўленні адносін паміж вяршынямі перавага
аддавалася тым, якія дакладней адлюстроўвалі сутнасць сувязі.
У працэсе пабудовы сеткі намі выяўлены паняцці двух тыпаў: паняцці,
якія дапаўняюць семантычную сетку шляхам спараджэння новых вяршынь і
істотных адносін (расшыраюць сетку), і паняцці, якія звязаны з паняццем
«навучанне» або яго прыметамі праз ужо зададзеныя паняцці (удакладняюць
сетку). Паняцці, што расшыраюць сетку, выступаюць у ролі першасных для
паняццяў, якія ўдакладняюць сетку. Структура адносін паміж імі вызначалася
як кластэр з цэнтральным сістэмастваральным паняццем.
У семантычнай сетцы наступныя дыдактычныя паняцці, якія назвалі
цэнтральнымі, вызначаюць кластэр: навучанне, працэс навучання, метад
навучання, змест адукацыі, арганізацыйныя формы. Семантычная сетка, якая
складаецца з гэтых паняццяў, адлюстроўвае сістэму асноўных дыдактычных
паняццяў. Вызначэнне цэнтральных дыдактычных паняццяў у кантэксце
праблемы іх засваення студэнтамі з’яўляецца адным з варыянтаў размеркавання
прыярытэтаў пры вывучэнні паняццяў.
На аснове праведзенага намі даследавання [4] ажыццёўлена абагачэнне
сістэмы дыдактычных паняццяў, змест якой прадстаўлены ў табл. 2.
Абагачоная сістэма дыдактычных паняццяў з’яўляецца адкрытай. Яна выступае
аб’ектам далейшага вывучэння і канструявання.
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размеркаванне
вучэбнаарганізацйных
фнкцый

мець
мэту

род –
від
прыёмы
навучання

ператварэнне сацыяльнага вопыту ў
набытак індывіда
маладое
пакаленне
набытак
індывіда

быць атрымальникам

эффектыўнасць
навучання мець
параўпрымету
параўнанне
нанне
дасягальнасць за
якасць
мінімальна
навучання
неабходны
час
род –
від
мэта
навучання

сацыяльны
вопыт

належаць

параўнанне

рэжым

паскораны
характар
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вучэбнапазнавальная
дзейасць

працэс –
рэзультат

мець
прымету

род –
від

канкрэтныя
аперацыі
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быць
рэзульта
там

быць
працэсам

мець
прымету

мэтанакіравана
фарміруемы
характар зносін
належаць
мець
прымету

быць
часткай

належаць

служыць
для

арганізацыйныя
формы

род –
від

мець
прымету

по
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быць
рэзультатам

выніковы
рэзультат

метад
навучання

вучэнне
быць
род – від
інструментам
род –
род – від
сумесная дзейнасць навучаемых і
від
навучаючых
сістэма паслядоўнага ўзаемадзеяння
навучаючых і навучаемых
арганізацыя і
правядзенне сваёй
дзейнасць па
дзейнасці
кіраўніцтве
засваенне
перадача
быць
інструментам
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выбар і
паслядоўнасць
звёаў вучэбнай
работы

род –
від
мець
мэту

мэтанакіравана
паслядоўная змена
вучэбных задач і
змянене ўсіх
элементаў
належаць
навучання
праграміруемыя і
педагагічна
адаптаваныя сановы

мець
прымету

род –
від
змест
адукацыі

быць
часткай

быць
часткай

сукупнасць у
пэўнай галіне
дзейнасці
адрэзак
прадметнага
ўвасаблення

Рыс. 1. Семантычная сетка дыдактычных паняццяў

працэс
навучання

выкладанне

род –
від
род –
від

вучэбны
прадмет
вучэбны
матэрыял
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БГ
П
У

Змест абагачонай сістэмы дыдактычных паняццяў
ЦэнтральВытворныя паняцці
Абагачэнне сістэмы паняццяў
нае паняцце
(па сістэме І. Я. Лернера)
Навучанне
Мэта навучання
Сістэма навучання, прынцыпы навучання,
заканамернасці навучання, віды навучання,
тэхналогія навучання, мадэль навучання,
самаадукацыя
Працэс
Сродкі
навучання, Дыягностыка навучання
навучання
эфектыўнасць
навучання,
якасць навучання
Змест
Вучэбны прадмет, вучэбны Вучэбная праграма, вучэбны план, падручнік,
адукацыі
матэрыял
вучэбны дапаможнік
Метад
Вучэнне,
выкладанне, Вучэбная задача, самастойная работа
навучання
засваенне, прыём навучання
Арганізацый
–
Агульныя формы арганізацыі навучання,
ныя формы
унутраныя формы арганізацыі навучання,
знешнія формы арганізацыі навучання

Ре

по
з

ит
о

ри
й

Прапанаваны падыход да стварэння сістэмы паняццяў з’яўляецца
перспектыўным у кантэксце праблемы засваення дыдактычных паняццяў
студэнтамі, паколькі з’ўляецца асновай новай методыкі фарміравання паняццяў
у студэнтаў, што прадугледжвае апору на кагнітыўныя структуры.
Семантычная сетка можа з’яўляцца сродкам фарміравання дыдактычных
паняццяў у студэнтаў, метадам аб’ектыўнай дыягностыкі ступені іх
сфарміраванасці, а таксама задаваць патрабаванні да засваення сістэмы
паняццяў.
Литература
1. Гинецинский В. И. Основы теоретической педагогики. СПб., 1992.
2. Краевский В. В.
Проблемы
научного
обоснования
обучения
(методологический анализ). М., 1977.
3. Лернер И. Я. К вопросу о категориальном аппарате теории процесса
обучения // Методологические проблемы современной педагогической науки и
практики : межвуз. сб. науч. тр. Челябинск, 1988. С. 39—46.
4. Пунчик В. Н. Определение системы основных понятий дидактики на основе
контент-анализа // Интеграция педагогической науки и практики как
доминирующий фактор развития образования XXI века: методология, теория,
технология : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Мн., 2003. С. 60—62.
5. Харламов И. Ф. Педагогика. Мн., 1998.
6. Цыркун И. И.
Инновационные
ориентиры
повышения
качества
педагогического образования // Адукацыя і выхаванне. 2002. № 1. С. 16—19.
7. Цыркун И. И.
Система
инновационной
подготовки
специалистов
гуманитарной сферы. Мн., 2001.
8. Червинская К. Р. Компьютерная психодиагностика. СПб., 2003.

6

Summary
The approach to the construction of the system of didactic concepts on the
basis of semantic model knowledge organization is offered. The basis features of
didactic concepts are revealed, the structural analysis of their substance is considered,
the semantic network of didactic concepts is constructed, the system of the basis
didactic concepts is determined.
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УДК
Пунчык В. М. Семантычная сетка дыдактычных паняццяў як аснова
працэсу іх фарміравання ў студэнтаў // Весці БДПУ. 2005. № 3. Серыя 1. С.
Прапанаваны падыход да пабудовы сістэмы дыдактычных паняццяў на
аснове семантычнай мадэлі арганізацыі ведаў. Выяўлены асноўныя асаблівасці
дыдактычных паняццяў, ажыццёўлены структурны аналіз іх зместу, пабудавана
семантычная сетка дыдактычных паняццяў, вызначана сістэма асноўных
дыдактычных паняццяў.
Рыс.— 1. Табл.— 2. Бібліягр.— 8 назваў.
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