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Наукова складова духовної культури має бути втіленою у навчаль
но-виховний процес через фізику як навчальний предмет. Одним із ди
дактичних засобів засвоєння фізики є семіотичні системи, розроблені 
на основі певних педагогічних принципів. Розглянуті теоретичні основи 
і приклади розробки доцільних семіотичних систем.

The scientific component of spiritual culture should be realized in 
teaching process through learning physics as a school subject. One of the 
didactic methods acquiring physics is semiotic systems worked out on the 
basis of some pedagogical principles. Here are considered theoretical 
principles and examples of worked out expedient semiotic systems.

Характерною ознакою нашого часу є плюралізм поглядів , думок, відношень, розумових 
і практичних пошуків і дій. Сказане в певній мірі стосується і педагогіки, таких її складових 
частин як дидактика, методика, технологія. Концепція 12-річної загальної середньої освіти на
цілює на зменшення питомої ваги готової інформації, зміну співвідношення між структурними 
елементами змісту на користь засвоєння учнями способів пізнання, набуття особистого досвіду 
творчої діяльності, посилення світоглядного компоненту змісту.

Наукова складова духовної культури розвивається разом з прогресивним розвитком нау
ки, досягнення якої повинні бути представленими у формах, доступних для розуміння учнями, 
що і є запорукою їх освіченості і духовного зростання.

У процесі навчання ми прагнемо максимально наблизитись до фізичної реальності і ви
ходимо з неї. Разом с цим, ми маємо усвідомлювати, що відображення сутності цієї реальності 
у вигляді семіотичних систем знань (малюнки, схеми, графіки, формули) є до певної міри умов
ним. І як би не підсилювалась ця умовність (абстрактність зображення), не слід ні на хвилину 
забувати, що ця умовність має сутнісний зв 'язок з фізичною реальністю.

Виходячи з цього, ми повинні усвідомити, що закономірним є навчально-пізнавальне 
протиріччя між абстрактно-понятійною і конкретно-образною формами зображення навчаль
ної інформації і відображення її смислу.

Біля витоків семіотики знаходились дві наукові традиції (Пірс-Моріс; Соссюр-Пражська 
школа). Загальним є те, що інформація відображається у вигляді окремих знаків і знакових сис
тем.

“Знак -  материальный чувственно воспринимаемый предмет, событие или действие, вы
ступающее в познании в качестве указания, обозначения или представления другого предмета, 
события, действия, субъективного образования” (Философский словарь / Под Ред. М.М. Разен- 
таля. Изд. 3-є.- М.: Политииздат, 1975.-е.135).

Розподіляючи знаки на мовні і немовні, акцентуємо увагу на останніх у зв’язку з тим, що 
в дидактиці доцільно немовні знаки ставити у відповідність мовним, які представлені текстом 
підручника або словом учителя. Немовні знаки частіше за все предстають у вигляді знаків- 
копій, знаків-ознак, знаків-сигналів, знаків-схем, знаків-малюнків, знаків-символів, знаків- 
графіків та ін. „Из определения знака вытекает его важнейшее свойство: будучи некоторым 
материальным объектом, знак служит для обозначения чего-либо другого; в силу этого пони
мание знака невозможно без выяснения его значения -  как предметного (обозначаемый объ-
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ект), так и смыслового (образ обозначаемого объекта) и экспрессивного (выражение с его по
мощью чувства).” (Там само, С. 136).

Оскільки зміст навчально-пізнавальної інформації обумовлюється текстом підручника 
або мовою вчителя, то виникає проблема дидактично доцільного відображення навчальної ін
формації та н змісту у вигляді відповідних оптимальних семіотичних систем.

Найважливіші функції семіотичних систем:
1) передача інформації; 2) заохочення до пізнавальної діяльності (емоційна дія на 

суб’єкт пізнання); 3) відображення смисла і забезпечення розуміння суб’єктом необхідної ін
формації.

Таким чином, стає зрозумілим, що ці загальнонаукові теопетичні положення мяшті.
першочергове значення для дидактики, а також вирішальне 
практичне значення для методики фізики.

Наведемо деякі приклади оптимальних семіотичних 
систем, як засобів передачі інформації, відтворення її смис
лу та емоційної дії на суб’єкта навчального пізнання.

1. Збільшення тиску в міру занурення в рідину
певної густини р.

Фізична закономірність спостерігається безпосеред
ньо при виконанні демонстраційного досліду. Відтворення 
цієї єдиної фізичної сутності бажано (для позитивного вра

ження 1 емоційного сприйняття) здійснити за допомогою різних семіотичних систем.
а) Умовне зображення схеми досліду.
б) Умовне зображення збільшення тиску шляхом збільшення букви-символу (попередній 

матюнок).

в) Умовне графічне зображення збільшеннітиску.

г) Умовне аналітичне зображення у вигляді формули.

Зауважимо, що найбільш абстрактною формою відображення фізичної сутності є фор
мула, а тому усвідомити і зрозуміти її учню найважче.

2. Семіотична система щодо рівняння стану ідеального газу.



Зауважимо, що цю пошукову навчально-пізнавальну діяльність учні можуть викону
вати квазісамостійно (тобто з певною мірою педагогічної допомоги з боку вчителя) на основі 
актуалізації необхідних знань.

Ємнісний та індуктивний опір.
Після одержаних результатів виконуємо порівняння з наочним зображенням у вигляді 

семіотичних схем.

1) . Сутність процесу пізнання на основі умовних зображень необхідно постійно поясню
вати учням.
2) . Дидактично доцільно заповнити “вакуум” між фізичною реальністю і найбільш абст
рактним відображенням сутності цієї реальності у вигляді формули.
3) . Засобами заповнення цього „вакууму” мають бути оптимальні (адаптовані до пізнава
льних можливостей учнів) семіотичні системи.
4) . В теорії і практиці навчального пізнання надлишкової кількості семіотичних систем не

буває за умови, що вони доцільно розроблені і оптимально використовуються.
5) . Не епізодичне, а постійне використання таких семіотичних систем має детермінувати

можливість творчих розробок самих учнів.


