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GEOGRAPHICAL SCIENCES
ASSESSMENT OF WATER RESOURCES AND RISK OF WATER LOSSES DUE TO CLIMATE
CHANGES AND HUMAN ACTIVITIES
Mammadov R.
Director of the Institute of Geography Azerbaijan National Academy of
Sciences, President of the Azerbaijan Geographic Society, academician, professor
Teymurov M.
Leading Researcher of the Department of Surface-water Hydrology and Water
Resources, Institute of Geography of Azerbaijan National Academy of Sciences
Abstract
A new methodology is offered for assessment of the water resources and water balance elements, risks of
water loss, determining the percentage of climatic changes and human activities separately. The calculations can
be performed in a simple, readily and high-precision way with LULC (Land-use və Land cover) and meteorological
(precipitation and temperature) data independently of spatio-temporal variations. It is intended 3 stages of study.
At 1st stage, analysis of the past condition of water resources of the territory is studied (previous-investigation),
the 2nd contemporary situation (current-investigation) and the 3rd covers the forecasting studies in the future
(forthcoming-investigation). The connection of the stages studies outcomes gives reliable results for current
investigations and facilitate to forecasting in future. Unlike previous studies, when calculating and forecasting
water resources and its loss risks, not only climatic, but also human activities (LULC) changes are taken into
account. Both the obtainment of LULC data with multispectral analysis of satellite images, and carrying out
prediction with different climate changes models (GCMs) gives a high reliability to the received results. The
studies carried out over 29 river basins show that the errors between the observed values and those obtained by the
proposed method are very little and the percentage errors of 22 rivers from 29 around are ± 10%. For example, the
results of studies over water balance elements and risks of water losses in the 14.5 km2 area for 1963, 2016 and
2050 years are provided. The water resources of the territory were estimated 5.65 mln.m3 for 1963 and 6.70 mln.m3
in 2016. In comparison with the background rate of 1963 year, the water resources of the territory in 2016 year
increased +16.25% and this is related to +9.57% with anthropogenic impacts and +6.68% with climatic changes.
The predicted water resources for the year 2050 due to different climate forecast scenarios and LULC changes are
also defined (mln.m3): 6.36-CCCM model, 6.58-GİSS, 6.85-HadCM3, 6.98-GFDL-3, 7.22-ECHAM5 and 6.76UKMO. Compared to 2016, in the context of -5.35% decrease water resources in 2050, the share of the influence
of human activities consist of +5.06%, but climatic factors were -10.41%.
Keywords: water resources, water balance, risk assessment, LULC, human activities, multispectral analysis,
climate changes models
Introduction
The estimation of water balance elements is
frequently needed for water resource planning and
environmental impact analysis. Among the most basic
challenges of hydrology are the prediction and
quantification of catchment total runoff and water
resources of any territory. Remote sensing and GIS can
be effectively used to manage spatial and non-spatial
database that represent the hydrologic characteristics of
the watershed. The global climate changes, especially
in the context of decreasing precipitation, creates a
negative role in the formation of runoff in individual
areas, as well as a significant impact on the variability
of water resources. Modern scientific approaches
related to water issues require not only a continuous
study, in parallel challenges the estimation with a new,
modified and sensitive to the natural and human
changes methods. The main advantages of these methods, which preempts traditional ones, should be a gradual decrease in their dependence on the duration of a
series of observations over the runoff and the expansion
of the functions of determining an element based on
GIS technologies and satellite images.
Our research is based on the synthesis of the positive aspects of the world's most popular and proven
methods for determining the water balance and our

results in this study area. The proposed method allows
to determine elements of the water balance in case of
spatio-temporal changes of any territory, as well as
when the area is constant, to follow climate, landscape
and land-use changes and determine their influence on
the water balance elements, and by comparing different
periods, it is possible to predict the state of the water
balance in the future.
The carrying out of these studies is expected to fulfill in three stages.
1. The analysis of antecedent humidity conditions,
water balance and water resources of the territory
(previous-investigation).
2. The analysis of contemporary nature and water
balance state of the territory (current-investigation).
3. The prediction of water balance and water
resources based on future changes (forthcominginvestigation).
The connection of the stages studies outcomes
gives reliable results for current investigations and
facilitate to forecasting in future.
This methodology is very important from the point
of view of solving many problems of hydrological science, such as determining water balance and water resources, assessing the role of climatic and anthropogenic factors and the share of influence of each element
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separately. At the same time, carrying out these works
when using space images does not depend on the
availability of basic data in any given territory.
Short description of the applied methodologies
and used materials
When assessing the water balance of the territory,
various methods were used by us. In the post-Soviet
space, the most popular method was the Lvovich
method [17,47,48]. But in the US and Western countries the most important methods in this sphere are the
Rational method and the Curve number method.
Lvovich method. In this method, the water balance of a territory is characterized by 4 constituent
parts: 1) Atmospheric precipitation (P), is the water
fallen on the territory from clouds and it is the main incoming element in total water balance.
2) Actual evaporation over territory (E), is the
fraction of wetting returned to the atmosphere as water
vapor.
3) Baseflow (U), is the supported portion of the
feeding of streamflow that comes from deep and
delayed shallow subsurface flow in dry period (in nonprecipitation events). It is the stable part of streamflow.
4) Total river runoff (Qt), consisting of surface
(Qs) and underground (U) parts: Qt = Qs + U.
According to Lvovich, annual precipitation can be
separated into two components:
P = Qs + W, in Qs - surface runoff, the fraction of
runoff originating on the land surface and W- is catchment wetting, the fraction of precipitation not contributing to surface runoff. The catchment wetting separates into below components: W = P - Qs = U + E
Between the elements of water balance there is a
relation as P = Qs + E + U.
Rational method. The rational method allows to
determine the rational (surface) runoff coefficient
based on the LULC, the soil texture and the slope of the
territory, and using the amount of fallen precipitation
on the given territory and its area, determine the runoff
discharge and water resources by the formula Q =k ×
ciA.
Where, Q-surface runoff discharge, in m³/sec.; ithe rainfall, in mm; c-rational (surface) runoff coefficient; A-The drainage area, in km²; k-transition coefficient for converting the surface runoff discharge by unit
m3/sec. (k=0.0000314).
The popularity of the rational method is its
convenience, simplicity, predictable, a long history of
researches, to pass the modification development
ethape, reliable genesis and other factors. The rational
runoff coefficient (c) is an parameter used
in hydrology for predicting direct runoff from rainfall
excess and to assess the level of surface runoff-forming
after rainfall. The rational runoff coefficients are
parameteres depending on the soil granular structure,
LULC (Landuse & Land cover) and slope degrees, etc.
Previously, this method was used in the study of
urban hydrology and the peak discharge for small river
catchment [4,16]. Gradually, the method was improved
and modified, and at present its application is possible
in the study and solution of the following issues of
hydrology [6,10,15,36]:
─ The mechanism and conditions of the runoff
generation, the relationship between rainfall and
surface runoff.
─ The floods and peak discharges.
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─ The time concentration of runoff over the
catchment area.
─ The urban hydrology and determination of the
urbanization impact on runoff.
─ Use of water resources in water management
activities, engineering, etc.
USDA methods. These methods, in addition to
surface runoff, also make it possible to determine the
water balance elements reflecting the soil moisture
content [11,12,27,28,29,43].
1) Hydrological losses (or hydrological
abstract) – the fraction of precipitation that does not
participate in the formation of surface runoff (or the
total value of infiltration and evaporation). It is denoted
by L and is estimated by the formula L=P-Qs, where Pis precipitation and Qs-is surface runoff.
2) Maximum retention (or maximum soil
retention) ─ is the potential maximum soil
moisture retention after runoff begins in a specific
physio-geographic condition and is denoted by S. In
other words, this parameter show the maximum water
retention which can be used to moisturing of the
territory in available geographic and climatic condition,
and is considered a key factor in terms of the water
balance. A relationship between this element,
precipitation (P) and surface runoff (Qs) is expressed
thus: S = 5 × [ P+2Qs – (4Qs² + 5PQs)½ ].
2) Initial abstraction ─ is part of the rainfall
spending on various areas before the formation of
surface runoff and denoted by Ia. It serves as a
preparatory stage in the transformation of precipitation
into surface runoff. Initial abstraction-is the fraction of
rainfall, which spent to water losses as infiltration,
primary evaporation and transpiration, detention and
depression storage, ınterception on the plant canopy,
soil moistening, etc. before runoff begins.
3) Actual soil moisture (F) - is factual soil
retention after rainfall in concrete geografhical
location, it’s in the form F=P-Q-Ia.
Each of these methods have passed a long path of
research, with strong genetic bases and are highly accurate. The synthesis of a number of main features of
these methods makes it possible to determine the water
balance and water resources in a more accurate and less
labor-intensive way. The rational and curve number
methods are supported by leading organizations on
water and natural resources of the United States, as well
as by UNESCO and FAO. In recent years, with the support of international organizations, the water resources
of several countries with water shortage have been determined by these methods [1,2,3,5,14,18, 20,21,31,32,
35,40,41,42].
The data information on rational runoff coefficients and curve numbers are collected in hydrological
manuals and handbooks during many years
[13,23,25,37].
When the 3 main components of the precipitation
(surface runoff, baseflow and evaporation) were assessed, we proposed a combined method in context and
taking into account the positive characteristics of the 3
known method of the world. It is possible to estimate
the total runoff of rivers (summation of surface runoff
and baseflow) with synthesis of the Lvovich, rational
and curve number methods offered us methodology.
The surface runoff was estimated in the traditional way
by rational method. But baseflow (underground feeding
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fraction of the rivers, or infiltration) was determined on
the basis of the curve number methods’ elements. The
evaporation is one of the 3 main elements of water
balance and is estimated by subtracting the sum of
surface and underground flows from precipitation.
Thus, the synthesis of above 3 methods allows
quickly and with small errors to determine:
1) The water resources and water balance elements
of any territory and river catchment.
2) The amount of water consumed for infiltration
and the fraction of underground feeding of rivers.
3) The amount of evaporation and potential evapotranspiration over any study area.
4) The assessment of the actual and maximal soil
moisture.
5) The degree of influence of climatic and anthropogenic factors separately on changes in water balance,
water resources and water losses.
6) Give a forecast of insurance against future natural risks with water-related and rational use of the water resources.
The volume of water resources and the runoff formation level of any area depends on 2 important factors
─ the humidity condition of territory (HCT) and the
features of the surface area (LULC-Land-use & Land
cover). The HCT- is the humidity level of a territory
that determines the amount of water resources and
runoff generation process. At present, when assessing
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HCT and the runoff formation process, first of all, is
preferred to determining of the maximum retention
value (S) in the Western scientific literature
[20,28,34,39].
The humidity coefficient (R) is determined with
the
ratio
of
precipitation
to
potential
evapotranspiration. We have used at the assessment of
the HCT with both sides of the evaluation criteria (S
and R).
LULC (Land-use & Land cover)-is the general
description of the surface area, or the sum of natural
and human landscapes (vegetation cover, croplands,
urban areas (settlements), bare soil and fallow lands,
water bodies etc.).
The hydro-meteorological data are taken from
statistical measurements of Ministry of Ecology and
Natural Resources of the Azerbaijan Republic, data of
ungauged area were obtained with GIS technology
taking into account DEM features of gauged stations
and interpolating of climate data. To determine the water balance in the first place using Rational method are
found rational coefficients (surface runoff coefficients). LULC, HSG (hydrologic soil groups) and slope
are the main factors of rational method. The discharge
and volume of surface runoff are estimated on their basis. Table 1 lists rational runoff coefficients for various
combinations of LULC, HSG and slope degrees by the
main classifications [9,10,13,26,37].
Table 1
The rational runoff coefficients according to data of LULC, HSG and slope
Rational runoff coefficients, c
Slope degrees
Slope degrees
LULC (Landuse and Land cover)
< 2%
2-6%
>6%
< 2%
2-6%
>6%
Soil group A
Soil group B
Forest
0.08
0.11
0.14
0.10
0.14
0.18
Meadow
0.14
0.22
0.30
0.20
0.28
0.37
Pasture
0.15
0.25
0.37
0.23
0.34
0.45
Garden
0.11
0.16
0.21
0.16
0.19
0.27
Cropland (Cultivated land)
0.14
0.18
0.22
0.16
0.21
0.28
Industrial district
0.85
0.85
0.86
0.85
0.86
0.86
Commercial center
0.88
0.88
0.89
0.89
0.89
0.89
Street
0.76
0.77
0.79
0.80
0.82
0.84
Running water bodies
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Non-stream water bodies
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Residential areas 1/3 acre (rural)
0.28
0.32
0.35
0.30
0.35
0.39
Residential areas 1/8 acre (urban)
0.33
0.37
0.40
0.35
0.39
0.44
Unimproved and bare areas
0.65
0.67
0.69
0.66
0.68
0.70
Soil group C
Soil group D
Forest
0.12
0.16
0.20
0.15
0.20
0.25
Meadow
0.26
0.35
0.44
0.30
0.40
0.50
Pasture
0.30
0.42
0.52
0.37
0.50
0.62
Garden
0.19
0.23
0.30
0.22
0.27
0.38
Cropland (Cultivated areas)
0.20
0.25
0.34
0.24
0.29
0.41
Industrial district
0.86
0.86
0.87
0.86
0.86
0.88
Commercial center
0.89
0.89
0.90
0.89
0.89
0.90
Street
0.84
0.85
0.89
0.89
0.91
0.95
Running water bodies
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Non-stream water bodies
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Residential areas 1/3 acre (rural)
0.33
0.38
0.45
0.36
0.40
0.50
Residential areas 1/8 acre (urban)
0.38
0.42
0.49
0.41
0.45
0.54
Unimproved and bare areas
0.68
0.70
0.72
0.69
0.72
0.75
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The analysis of LULC data is carried out by satellite image of the selected periods. When developing
digital images of LULC 2016, a satellite image (Landsat 8 (Enhanced Thematic Mapper (ETM +)) of the
given territory was used, and separate types of LULC
area were divided into sub-areas (polygons) by a multispectral analysis. However, due to the lack of space
images in 1963, detailed topographic maps and landuse plans of the territory were used. The classification
of LULC types was justified by the US National Land
Cover Database (NLCD-2011) [24].
Surface runoff determined by the Rational method
is considered more reliable in comparison by other
methods. In the Curve number method, preference is
given to the permeability and soil moisture features of
the territory. This method is more reliable in determining the fraction of infiltration in the water balance.
However, to this day, the features of these methods
have not been taken into account in the aggregate by
one method.
Using the Rational method in determining surface
runoff, and the Curve number method in the definition
of infiltration and evaporation, we have reached the
water balance values in the presence, or absence of
observational data. The actual soil humidity (F) and the
maximum retention (S) in concrete physical and geographical conditions of the territory reflect the degree
of their infiltration capacity. Therefore, to determine
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the share of underground feeding of rivers (or infiltration into the territory), we proposed the following semiempirical equation as [46]:
𝑭
U= ( L × ).
𝑺
In order to test the results we have used the
obtained data of surface runoff coefficients with
investigation over 29 river basins of the southern slope
of the Greater Caucasus based on rational method and
GIS technologies. The comparison of actual runoff data
with data obtained using a rational method and GIS
show that the error percentage ratios of 22 rivers from
29 has been under ±10%, only 7 rivers around ±1015%. For example, the estimation of water resources
and balance elements for chose territory is shown below.
The study area
The region is located in the Azerbaijan Republic,
in the western side of the southern slope of the Greater
Caucasus (figures 1 and 2 ). The center of the territory
corresponds to 41°17'30'' northern latitude and
46°58'30'' east longitude. The area is mostly lowland,
with an area of 14.52 km2, an average height of 327.5
m, precipitation of 805 mm, temperature of 14.2°C, and
a humidity coefficient of 0.88. The natural landscapes
represented by forests and shrubs have remained at the
level of 11.97%. A significant part of the territory
(88.03%) is anthropogenic landscape.

Figure 1. View of location of the investigated territory on Republic of Azerbaijan
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Figure 2. Satellite image of the investigated territory (2016)
The water balance elements and water resources
of the study territory for 1963 (current-investigation)
and 2016 (previous-investigation) years were estimated
and for 2050 (forthcoming-investigation) was predicted
in the presented research paper. When forecasting with
climatic factors, the influence of anthropogenic
(LULC) impacts were taken into account at the first
time and were used the most popular climate change
models (GCMS) such as GISS, GFDL-3, HadCM3,
CCCM, UKMO, ECHAM5, etc. [7,8,19,30,33,35,51].
The fulfillment sequence of investigation
The investigation was carried out in sequence:
1) Were determined the main indicators at
assessment of rational (surface) runoff coefficient ─
LULC, HSG (hydrological soil groups) and DEM
(slope degree). In accordance with the differences in
each of these indicators and using GIS technology the

sub-divisions are allocated on the territory. LULC data
are defined by the satellite multispectral image of
territory (it's possible "Landscapes", "Land-use" and
topographic maps) [22].
HSG (hydrological soil groups) are determined by
their granular composition. Respectively, with
increasing surface runoff potential, they are divided
into 4 groups (A, B, C, D). In determining HSG, they
were based on classifications by the size of the fraction
of soils mechanical texture [38,45,50].
By creating up a digital elevation model (DEM),
the slope of the river basin was determined and according to the accepted method, it was calculated in three
percent grades (˂2%, 2-6%, ˃6%).
Figure 2 shows LULC (Land-use & Land cover)
characteristics of the study territory for 1963 and 2016.

Figure 2. LULC data of the investigation area for 1963 and 2016.
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of the territory from fallen precipitation, but other
elements (initial abstraction, actual soil moisture,
evapotranspiration, etc.) as water losses. Therefore, the
water resources are considered as the sum of surface
runoff and baseflow.
6) By the equation W = Qt × 31.5 × 106 were
assessed the water resources (W).
7) When predicting the dynamics of LULC
changes in the period until 2050 the average annual
statistical data changes and research reports of the
world's scientific sources were taken as a basis. But
when forecasting changes of meteorogical values
(precipitation and temperature), popular general circulation climate models (GCMS) scenarios were used.
The obtained results
The table 2 shows the LULC change rates in the
covering the years 1963-2016 and 2016-2050.
Table 2
LULC changes covering the years 1963-2016 and 2016-2050 (by study area, in %)
Annual avarage change, %
LULC
1963
2016
2050
1963-2016
2005-2015
Residental (1/3 acre)
3.79
19.42
25.61
+ 0.2894
+ 0.1822
Cultivated areas
27.36
39.76
36.42
+ 0.2296
─ 0.0983
Pastures
7.58
10.55
14.68
+ 0.0550
+ 0.1214
Lake
0.29
0.19
0.19
─ 0.0019
0.0000
Forests
37.02
11.97
12.02
─ 0.4639
+ 0.0014
Gardens
23.96
18.11
11.08
─ 0.1083
─ 0.2067
Total
100.0
100.0
100.0
0.0000
0.0000

2) Based on the LULC, HSG and slope of each
sub-division, the shares of the rational runoff
coefficient (c) for the subareas and an average value
was obtained for the whole territory.
3) By the equation Qs=k×ciA estimates the surface
runoff of territory.
4) For estimation the underground feeding of the
river (or infiltration of territory) we proposed a semi𝐹
empirical formula as U = ( 𝐿 × ) [28,43,46].
𝑆
Where, L ─ hydrological abstract, defined as L=
P-Qs.
5) Total runoff discharge is estimated the sum of
surface and underground runoff:
Qt = Q s + U
The surface runoff and its underground feeding
fraction represent both the income of the water balance

The main meteorogical and humidity components of the territory were determined for 1963 and 2016 years
on the background of actual atmospheric precipitation and temperature data, and the forecast values for year of
2050 by their expected data were found on the basis of different climate change models (GCMs) (table 3).
Table 3
Main meteorological and humidity components of the study area
P,
Years
Data sources and climate models
t°, C°
R
F, mm
S, mm
mm
1963
factual
760
13.5
0.9139
365.6
1034.0
2016
factual
805
14.2
0.9598
383.3
955.6
2050
CCCM
749
15.8
0.8414
344.4
849.7
2050
GİSS
773
15.5
0.8826
357.2
876.9
2050
HadCM3
802
15.4
0.9259
373.3
909.8
2050
GFDL-3
813
14.8
0.9563
383.0
922.4
2050
ECHAM5
840
15.1
0.9868
395.7
952.9
2050
UKMO
786
15.7
0.8959
370.3
892.7
The calculated water resources and water balance elements in 1963, 2016 and 2050 for various climate change
models are shown in the table 4. (Qs-surface runoff, U-baseflow, Qt-total runoff, E-actual evaporation, W-water
resources).
Table 4
Water resources and water balance elements of the investigated area
Forecast
Qs
U
Qt
E
W
Years
sources
mm
mm
mm
mm
106 m3
1963
factual
192.8
200.6
393.4
366.6
5.6479
2016
factual
240.1
226.6
466.7
338.3
6.7001
2050
CCCM
234.7
208.4
443.1
305.9
6.3598
2050
GİSS
242.2
216.2
458.4
314.6
6.5804
2050
HadCM3
251.3
225.9
477.2
324.8
6.8512
2050
GFDL-3
254.7
231.8
486.5
326.5
6.9836
2050
ECHAM5
263.2
239.5
502.7
337.3
7.2165
2050
UKMO
246.3
223.8
470.1
315.9
6.7550
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As can be seen from table 3, the water resources
of the territory were estimated 5.65 mln.m3 for 1963
and 6.70 mln.m3 in 2016. The predicted water resources
for the year 2050 due to different climate forecast
scenarios and LULC changes are also defined
(mln.m3): 6.36-CCCM model, 6.58-GİSS, 6.85HadCM3, 6.98-GFDL-3, 7.22-ECHAM5 and 6.76UKMO. The study territory is located on the southern
slope of the Greater Caucasus which manifests itself
with unique consequences of climate change in recent
years (that is, both precipitation and temperature increase). Therefore, the area showed itself in a very
sensitive reaction when predicting the various climate
change models.

Years
1963
2016
2050
2050
2050
2050
2050
2050
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The obtained data made it possible to estimate the
influence of anthropogenic and climatic factors separately. Indirectly, the research is fulfilled only when
studying the LULC data. That is, the assessment may
be performed with unchanging-the same climatic factors for the previous year and in the LULC changes for
the current year. In this case, the differences of values
between the previous year and current year show only
the impact of LULC components. But the direct way
simultaneously are studied the role of both factors (climate and human activity) for the compared years.
The table of 5 reflects the percentage of influence
of climatic and anthropogenic changes on water resources and the risks of their losses for the year 2050.
The anthropogenic (human activities) changes are
estimated in a predictable case only.
Table 5
Determination of the impact rate of climate and anthropogenic factors in forecasting
Water resources change, %
Forecast
Water resources,
Rational surface coefficients, c
sources
106 m3
Total
Climatic Human
gauged
0.2537
5.6479
─
─
─
gauged
0.2982
6.7001
+16.25
+6.68
+9.57
CCCM
0.3133
6.3598
-5.35
-10.41
+5.06
GİSS
0.3133
6.5804
-1.82
-6.88
+5.06
HadCM3
0.3133
6.8512
+2.26
-2.80
+5.06
GFDL-3
0.3133
6.9836
+4.23
-0.83
+5.06
ECHAM5
0.3133
7.2165
+7.71
+2.65
+5.06
UKMO
0.3133
6.7550
+0.82
-4.24
+5.06

In comparison with the background rate of 1963
year, the water resources of the territory in 2016 year
increased +16.25% and this is related to +9.57% with
anthropogenic impacts and +6.68% with climatic
changes. As can be seen from the table above, if the
forecasts were fulfilled only by climatic data, then there
would be serious errors in the estimation of the water
balance elements. So, under changes of anthropogenic
(LULC) impacts on the surface runoff has continueusly
increased. The rational (surface) coefficients reflect
precisely the influence of human activities changes and
and most of these changes (urbanization, bare soil,
fallow, pastures etc.), in general, play a positive role..
The rational runoff coefficient in 1963 amounted to
0.2537; in 2016 year 0.2982 and forecasted to 2050
year 0.3133. If climatic factors were not taken into account, then water resources for 2016 with a comparison
of 1963 would increase + 9.57% only due to human
changes. But due to climatic factors (especially precipitation increase), the water resources also increased by
+ 6.68%, and were + 16.25% in together. In 2050, only
under anthropogenic impacts (c=0.3133), water
resources should be increased by 5.06% compared to
2016. And taking into account the different models of
climate change in the forecast for 2050, the volume of
water resources increased and decreased compared to
2016. Thus only in the research territory, due to
changes of 2 climatic (precipitation and temperature)
and 6 anthropogenic (settlements, croplands, pastures,
water bodies, gardens, forests) factors it possible to
assessed water resources in 632,880 scenarios using
GIS technology. This again proves the advantages of
our proposed methodology.

All results are obtained by processing of complex
runoff-forming factors applying special comparison
and computing programs using GIS technology, there
are high accuracy and their application are possible in
solution the major water-related issues.
Conculusion
At present, there is no such sector of the economy,
the development of which is possible without the availability of sufficient water resources. The main territory
of the Azerbaijan Republic is situated within arid
climate and vast majority of water resources are
involved economic production. The total water resources of Azerbaijan is estimated at 30.9 km3. However, most of these resources enter the territory of the
Republic in transit and their value (20.6 km3) depends
entirely on the level of their use in neighboring countries. 10.3 km3 are local water resources, and they do
not satisfy all the demands of the national economy (1214 km3). Another problem related to water is the change
in climatic conditions and the activation in recent years
of changes in other natural-anthropogenic factors. The
provision of safe and sufficient supplies of water
already a problem in many areas of Republic, and as
population increase, economy development it is
problem that will continue to escalate. In states with a
current 30%, as was estimated, more than 40% in the
near future deficit of general water resources. This
situation is complicated by the climate change,
intensive human impact on the environment. Therefore,
analysis of the role of the climatic and antropogenic
factors can be helpful to identify a range of alternative
water management scenarios. The results of estimation
of water resources loss will help to develop priority
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adaptation measures to minimize the consequences ot
the water crisis. Spatio-temporal changes occurring in
the water resources and the proportions of individual
components in the water balance require their continuous study and put on the forefront the exploration and
application of more modern, operational and more sensitive to changes in methods. The combined methodology proposed by us is operational and enables to calculate the water balance elements, water resources and
their loss risks in spatio-temporal changes of climatic
and human activities factors. The coefficients obtained
by the rational method reflect the degree of precipitation formation into the surface runoff and makes it possible to determine its value in any areas. An equation
for the determination of base-flow also permit to estimate and with sufficient accuracy the total river runoff
and water resources of any territory. The study reveals
that the new model offered by us can be used to estimate water resources any situation and when adequate
hydrological information is not available.
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Аннотация
В Казахстане кардинально улучшились условия для предпринимательской деятельности, в результате
чего упрощена процедура ликвидации предприятий, при которой налогоплательщики, прекращающие
свою деятельность, имеет право прекратить свою деятельность путем ликвидации. Ликвидацией признается прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Abstract
In Kazakhstan, the conditions for entrepreneurial activity have improved dramatically, with the result that the
procedure for liquidating enterprises has been simplified, under which taxpayers who cease their activities have
the right to cease their activities through liquidation. Liquidation is the termination of the activity of a legal entity
without the transfer of rights and obligations in the order of succession to other persons.
Ключевые слова: юридическое лицо, государство, организация, решения суда, ликвидация.
Keywords: legal entity, state, organization, court decisions, liquidation.
В процессе осуществления предпринимательской деятельности очень часто возникают ситуации, когда созданное ранее юридическое лицо
(компания, предприятие, организация) по какимлибо причинам перестает действовать.

Согласно Гражданскому Кодексу РК ликвидацией признается прекращение деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
Таблица 1

Количество ликвидируемых предприятий за 2018г
ЛиквидированОтрасль
ные
(январь-март)
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
52
Строительство
16
Предоставление прочих видов услуг
27
Профессиональная, научная и техническая деятельность
15
Образование
6
Обрабатывающая промышленность
12
Деятельность в области административного и вспомогательного об7
служивания
Операции с недвижимым имуществом
3
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
8
Транспорт и складирование
2
Финансовая и страховая деятельность
13
Государственное управление и оборона
1
Информация и связь
5
Здравоохранение и социальные услуги

(август-декабрь)
53
24
18
15
3
11
11
14
11
6
43
9
3
5
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Искусство, развлечения, отдых
Услуги по проживанию и питанию
Горнодобывающая промышленность
Водоснабжение
Всего

13
3
2
1
3
176

4
3
3
236
Таблица 2

Закрытые организации по регионам (за 2018г)
Ликвидированные март
Регион
Алматы
27
Астана
18
Карагандинская область
12
Восточно-Казахстанская область
25
Алматинская область
3
Шымкент
27
Актюбинская область
6
Павлодарская область
11
Костанайская область
13
Мангистауская область
8
Туркестанская область
9
Акмолинская область
4
Атырауская область
6
Жамбыльская область
13
Западно-Казахстанская область
9
Кызылординская область
8
Северо-Казахстанская область
2
Всего
176
Основания ликвидации юридического лица
предусмотрены статьей 49 ГК РК, которая гласит
следующее: «1. По решению собственника его имущества или уполномоченного собственником органа, а также по решению органа юридического
лица, уполномоченного на то учредительными документами, юридическое лицо может быть ликвидировано по любому основанию.
2. По решению суда юридическое лицо может
быть ликвидировано в случаях:
1) банкротства;
2) признания недействительной регистрации
юридического лица в связи с допущенными при его
создании нарушениями законодательства, которые
носят неустранимый характер;
3) систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица;
4) осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности,
запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства,
в
том
числе
непредставления декларации о корпоративном подоходном
налоге (о совокупном годовом доходе и произведенных вычетах) или упрощенной декларации по
истечении одного года после установленного законом срока представления, отсутствия юридического лица по месту нахождения или по фактическому адресу, а также учредителей (участников) и
должностных лиц, без которых юридическое лицо
не может функционировать в течение одного года;
5) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

август
38
36
23
26
9
4
12
13
23
5
4
9
11
7
4
7
5
236

3. Требование о ликвидации юридического
лица по основаниям, может быть предъявлено в суд
государственным органом, которому право на
предъявление такого требования предоставлено законодательными актами, а в случаях банкротства также кредитором.
Решением суда о ликвидации юридического
лица обязанности по осуществлению ликвидации
юридического лица могут быть возложены на собственника его имущества, уполномоченный собственником орган, орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными
документами, либо иной орган (лицо), назначенный
судом.
4. Если стоимость имущества юридического
лица, в отношении которого в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, принято решение
о ликвидации, недостаточна для удовлетворения
требований кредиторов, такое юридическое лицо
может быть ликвидировано в порядке, установленном законодательством о банкротстве.
5. Ликвидация отдельных видов юридических
лиц возможна по решению соответствующего органа, уполномоченного государством, по основаниям, предусмотренным законодательными актами».
Если имущества ликвидируемого юридического лица недостаточно для погашения в полном
объеме налоговой задолженности, то остающаяся
часть налоговой задолженности, в соответствии
с п.2 статьи 34 Налогового Кодекса РК, погашается
учредителями (участниками) ликвидируемого юридического лица в случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан;
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16) сдача лицензиарам имеющихся у юридического лица государственных лицензий;
17) распределение оставшегося после удовлетворения требований всех кредиторов имущества
среди акционеров или участников, а в случае их отказа передача этого имущества на баланс или в собственность любых третьих лиц;
18) составление и утверждение окончательного ликвидационного баланса;
19) подготовка отчета о завершении процедуры ликвидации (конкурсного производства) перед собственником, уполномоченным им органом
или судом;
20) получение справки налоговых органов об
отсутствии задолженности юридического лица перед бюджетом и снятие с налогового учета;
21) закрытие счета (счетов) в обслуживающем
банке;
22) получение справки в территориальном органе внутренних дел о приеме печати юридического лица для уничтожения;
23) представление пакета документов о проведении процедуры ликвидации юридического лица в
территориальное управление юстиции;
24) получение в департаменте юстиции документа о регистрации ликвидации юридического
лица;
25) сдача оставшихся документов ликвидированного юридического лица в территориальный архив.
Ликвидация филиалов и представительств казахстанских и иностранных юридических лиц производится по решению уполномоченных органов
создавших их юридических лиц или суда. [1]
До начала самой процедуры ликвидации собственником имущества юридического лица принимается решение о ликвидации, в котором назначается ликвидационная комиссия, порядок и срок
ликвидации компании.
1) Принятие решение о ликвидации компании.
Назначение ликвидационной комиссии.
2) Уведомление государственных органов.
Собственник имущества юридического лица или
орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, обязан незамедлительно письменно или
через интернет-ресурс с применением электронной
цифровой подписи сообщить об этом органу юстиции, осуществляющему регистрацию юридических
лиц, органу государственных доходов по месту регистрации. Одновременно с этим необходимо подать в специализированные газеты объявление о
ликвидации компании, порядке и сроках принятия
претензий кредиторами.
3) Составление ликвидационного баланса. В
течение двух месяцев кредиторы могут предъявить
претензии. По истечении двух месяцев с подачи
объявления составляется промежуточный ликвидационный баланс, в котором содержатся информация об имуществе ликвидируемой компании, заявленных претензиях.
4) Расчет с кредиторами. В случае если кредиторы заявили претензии по долгам, компании необходимо рассчитаться с ними. Если денежных
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средств для удовлетворения требований кредиторов недостаточно, компания производит продажу
имущества с публичных торгов.
Одновременно с расчетом с кредиторами
также происходит расчет по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. Если компания является участником ВЭД, то также необходимо обратиться в таможенные органы за справкой об отсутствии заложенности таможенных сборов. После
расчета с кредиторами и государственными органами вновь составляется ликвидационный баланс
5) Закрытие банковских счетов. Банковский
счет компании может быть закрыт в любое время
по заявлению клиента.
6) Предоставление в налоговые органы ликвидационного баланса и справки о закрытии счетов в
банке.
7) Уничтожение печати. Убедитесь, что печати
проставлены на всех необходимых документах, которые могут понадобиться в будущем при продолжении процедуры ликвидации.
8) Государственная регистрация ликвидации.
После уничтожения печати необходимо обратиться
в Центр обслуживания населения по месту регистрации компании с предоставлением перечня документов, указанных в статье 16 Закона РК «О государственной регистрации юридических лиц и
учетной регистрации филиалов и представительств».
Документы, необходимые для закрытия (на
примере ТОО)
а) заявление о государственной регистрации
ликвидации юридического лица по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан;
б) решение собственника имущества юридического лица или уполномоченного собственником
органа либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами,
скрепленное печатью юридического лица (при ее
наличии);
в) документ, подтверждающий публикацию в
официальных печатных изданиях Министерства
юстиции информации о ликвидации юридического
лица, порядке и сроках заявления претензий кредиторами;
г) свидетельство об аннулировании облигаций
и (или) акций и (или) отчет об итогах погашения облигаций либо письмо уполномоченного органа,
осуществляющего государственное регулирование
рынка ценных бумаг, об отсутствии зарегистрированных в уполномоченном органе, осуществляющем государственное регулирование рынка ценных
бумаг, выпусков акций и (или) облигаций;
д) документ об уничтожении печати юридического лица (при ее наличии);
е) квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в бюджет регистрационного сбора за
государственную регистрацию прекращения деятельности юридического лица, за исключением
юридических лиц, являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства;
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ж) учредительные документы.
Нужно помнить, что главным критерием при
выборе оптимального пути ликвидационной компании являются причины, побудившие владельцев к
закрытию фирмы. В зависимости от них может
быть выбрана добровольная ликвидация, принудительная ликвидация, либо банкротство. Другие возможные способы ликвидации предприятия, строго
в рамках Закона РК. [2]
Ликвидация может быть добровольной и принудительной.
Добровольная ликвидация юридического лица
производится по решению собственника имущества (уполномоченного им органа) либо соответствующего субъекта бизнеса по любому основанию.
Принудительная ликвидация осуществляется
по решению суда в случаях:
1) банкротства;
2) признания недействительной регистрации
юридического лица в связи с допущенными при его
создании нарушениями законодательства, которые
носят неустранимый характер;
3) систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица;
4) осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности,
запрещенной законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;
5) принятие решения соответствующим органом, уполномоченным государством, по основаниям, предусмотренным законодательными актами.
Ликвидация отдельных видов юридических
лиц возможна по решению соответствующего органа, уполномоченного государством по основаниям, предусмотренным законодательными актами.
Перечень оснований принудительной ликвидации юридического лица, таким образом, исчерпывающим не является.
Ликвидация юридического лица осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой собственником его имущества (уполномоченным им
органом) либо соответствующим органом юридического лица - в случае добровольной ликвидации,
судом – в остальных случаях. Ликвидационная комиссия на период ликвидации управляет юридическим лицом и выступает от его имени.
Ликвидационная комиссия сообщает в органы
юстиции о предстоящей ликвидации, дает официальное объявление о ликвидации юридического
лица в прессе с указанием срока подачи претензий
кредиторами, который не может быть менее 2-х месяцев.
При ликвидации юридического лица требования его кредиторов удовлетворяются в следующей
очередности:
В первую очередь – удовлетворятся требования граждан, перед которыми ликвидируемое юри-
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дическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью путем капитализации
соответствующих повременных платежей;
Во вторую очередь – удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица;
В третью очередь – производятся расчеты по
оплате труда с лицами, работающими по трудовому
договору, и по выплате вознаграждения по авторским договорам;
В четвертую очередь – погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
В пятую очередь – производятся расчеты с
другими кредиторами в соответствии с законодательными актами.
Следует отметить, что порядок капитализации
казанных платежей действующим законодательством, сожалению, не определен;
Претензии кредиторов, неудовлетворенные за
недостатком имущества ликвидируемого юридического лица, а также не заявленные до утверждения
ликвидационного баланса считается погашенными.
Требования кредиторов по обязательствам,
обеспеченным залогом, обеспечиваются из стоимости заложенного имущества в пределах суммы
обеспечения, а в остальной части – наравне с кредиторами пятой очереди.
Погашенными считаются также требования
кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался в суд, и требования, в удовлетворении которых решением суда
кредитору отказано.
2.Банкротство. Частым случаем ликвидации
юридического лица является объявление его банкротом.
Понятие банкротство дано в ст. 52 ГК, согласно которой «банкротство - признанное решением суда и официально объявленное во внесудебном порядке на основании соглашения с кредиторами состоятельность должника, являющееся
основанием для его ликвидации». Таким образом,
основанием признания юридического лица банкротом является его несостоятельность, под которой
понимается неспособность должника удовлетворить требования кредиторов, за счет принадлежащего ему имущества. Признание же юридического
лица банкротом – основание его ликвидации. Введение особой процедуры ликвидации несостоятельного юридического лица основной целью имеет
обеспечение интересов его кредиторов. Ввиду недостаточности имущества ликвидируемого должника для удовлетворения требований всех его кредиторов, процедура банкротства призвана обеспечить справедливое распределение активов банкрота
между кредиторами под их контролем.
В соответствии с ГК возможно банкротство
индивидуального предпринимателя и юридического лица. Очевидно, однако. Что институт банкротства в отношении учреждений и казенного предприятии я применяться не должен, так как при недостаточности у них денежных средств для
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удовлетворения требований кредиторов, субсидиарную ответственность по их обязательствам
несет собственник соответствующего имущества.
Поэтому, согласно ст.2 Закона РК «О банкротстве»
от 21 января 1997 года действие его не распространяется на казенные предприятия и учреждения. В
зависимости от того, кто инициирует применение
процедуры банкротства в отношении несостоятельного должника, банкротство возможно в добровольном или принудительном порядке.
Добровольное банкротство имеет место в случае признания должника банкротом решением суда
на основании заявления самого должника либо ликвидации должника во внесудебном порядке на основании его заявления под контролем кредиторов.
Принудительное банкротство или иных указанных
в Законе «О банкротстве» лиц.
ГК предоставляет должнику право обращаться
в суд с заявлением о возбуждении дела о банкротстве в связи с его несостоятельностью. Однако, в
случаях принятия должником (а в отношении государственного предприятия – уполномоченным органом) решение ликвидации он обязан обратиться в
суд с таким заявлением, если имущество должника
недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, т.е. если он несостоятелен.
Кредитор может обратиться в суд с заявлением
о признании должника банкротом, если он не исполнил обязательства в течение трех месяцев с момента наступления срока исполнения. Таким правом обладают кредиторы, имущественные требования которых вытекают из гражданско-правовых
обязательств, а также налоговые и иные уполномоченные государственные органы в отношении обязательных платежей в бюджет и внебюджетные
фонды. Следовательно, работники юридического
лица в связи с задержкой выплаты им заработной
платы обратиться в суд с заявлением о признании
работодателя банкротом не могут. Требования их о
взыскании невыплаченной заработной платы могут
быть удовлетворены в порядке общеискового производства. Согласно Закону «О банкротстве», производства по делу о банкротстве может быть возбуждено также по заявлению уполномоченного
государственного органа в отношении государственного предприятия и хозяйственных товариществ, в уставном капитале которых доля госу-
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дарств составляет не менее двух третей. В интересах государства и его органов, кредиторов отсутствующего должника, а также в случаях умышленного банкротства, заявление о признании должника
банкротом может быть заявлено прокурором.
Дело о банкротстве, согласно ст.34 Закона «О
банкротстве», должно быть рассмотрено судом в
течение в двух месяц со дня поступления заявления
в суд. Судом может быть вынесено одно из следующих постановлений: а) решение о признании
должника банкротом и возбуждении конкурсного
производства; б) решение об отказе признании
должника банкротом; в) определение о применении
реабилитационной процедуры при наличии ходатайства; г) определение о прекращении производства по делу. [4]
В Казахстане в рамках закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан»
упрощена процедура ликвидации предприятий, при
которой налогоплательщик, прекращающий свою
деятельность, имеет право выбора ликвидироваться
путем проведения налоговым органом ликвидационной проверки либо через составление заключения аудиторской организацией».
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Анотація
У статті зазначені компоненти системи забезпечення якості професійної підготовки магістрантів та
визначені чинники, що впливають на формування професійної компетентності майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури, яка характеризує якість професійної підготовки у закладах вищої освіти.
Abstract
The article deals with components of the system of quality assurance of professional training of master students; factors that influence on the formation of professional competence of future masters in secondary education
physical culture, which characterizes quality of professional training in higher educational establishments have
been determined.
Ключові слова: якість професійної підготовки, майбутні магістри середньої освіти з фізичної культури, професійна компетентність.
Keywords: quality of professional training, future masters in secondary education physical culture, professional competence.
Introduction.
National strategy of development of education in
Ukraine for 2021 defines the issues of assurance of systematic education quality improvement as the ones that
need to be solved primarily since modern education
quality improvement is a source of country’s economic
growth and solution to social problem in the nearest future.
Paradigm of education of XXI Century is oriented
on improvement of vocational training in combination
with personal development of every student. Humanistic approach to professional training envisages the
student being an active subject of his activity who realizes his creative potential within studies and personal
practical activity during a complex process of mastering professional skills.

Reviews of recent publications.
The issue of quality assurance was revealed in
works by Ukrainian and foreign researchers focusing
on the following: issues of higher education improvement (V.O. Zaychuk, V.M. Moroz, S.M. Nikolayenko,
V.O. Slastyonin and others); assurance of the quality of
professional training of specialists in a higher educational establishment (T.Ye. Honcharenko, V.H. Kremen, N.P. Statinova, N.V. Khvorostyana and others);
actualization of a complex approach (V.M.
Kravchenko, S.V. Lisova, V.O. Senashenko and others).
The aim of the article is to characterize the system of quality assurance of professional training of
master students and factors that influence on the formation of their professional competence.
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Material and methods: analysis, generalization,
and polling of students from higher educational establishments.
Recent findings.
In the law of Ukraine “On Education” (2017), in
chapter V “Education Quality Assurance”, it is noted
that the aim of creation and functioning of the system
of education quality assurance in Ukraine is guarantee
quality of education; to form social trust to the system
and institutions of education, education authority bodies; to improvement quality of education constantly and
gradually; to help educational institutions and other
subjects of educational activity with education quality
improvement.
European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) interprets the notion of
“quality assurance” as types of activity that include
planning, implementation, evaluation, reporting, and
quality assurance that are done in order to guarantee
that the entire education and studies process (program
content, curricula, evaluation results and confirmation
of education results etc.) meet the requirements for
quality expected by parties in interest.” The cycle of
quality assurance comprises four separate stages of the
process: planning (stating clear and real aims), implementation (defining required structure for goals realization), evaluation (development of mechanisms of
data collecting and assessment regarding realization of
goals), and revision (evaluation of the results and making required amendments or changes).
The processes of quality assurance, as stated in
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area (ESG) (2015), envisage to cognate aims: accountability and quality improvement. Together, they form trust to work of higher
educational establishments. A successfully implemented system of quality assurance will be providing
information that will be able to assure a higher educational establishment and society in adequate activity of
the higher educational establishment (accountability)
and will be giving advice and guidelines for possible
ways of improvement of its work (quality improvement). Thus, quality assurance and quality improvement are interrelated processes. They can support development of culture of quality, which everybody (students, teachers, institution’s managing board) can be
engaged in.
As H.P. Klimova assumes, one of the most important conditions of innovation development of
Ukrainian society is “higher education quality assurance that requires implementation of competence approach to analysis of higher education quality, realization a toolset of the system of internal and external assurance of higher education quality according to
Standards and Guidelines in the European Higher Education Area as the basis for integration of national system of higher education quality assurance into the European system of students performance assessment” [
2, p.70].
Thus, professional training quality assurance envisages totality of procedures and activity that is aimed
at assurance and improvement of quality of education
in a certain profession, which meet requirements of the

The scientific heritage No 34 (2019)
state and parties in interest (students, teachers, employers).
Specialists professional training quality assurance
is significantly influenced by autonomy of a higher educational establishment and decentralization of authority. I.V. Bohachevska assumes that autonomy of a
higher educational establishment “envisages the right
of university to adopt personal educational programs
and aims (content autonomy); the right of university to
determine the means of realization of previously set priorities that have been defined as part of national policy
(procedural autonomy); the right of higher educational
establishments to adopt their own academic structures
(organic autonomy)” [1]. It should be noted that autonomy of a higher educational establishment will support
self-organization of an educational institution that will
significantly influence on efficiency of its activity.
O.P. Meshchaninova considers quality harmonious professional training of specialists in higher educational establishments “to be possible under conditions
of realization of basic principles of functioning and
self-development (succession, continuity, systemacy,
innovativeness, integrity and integration, individual
orientation); application of classical methods (comparison, composition and decomposition, systematization,
modeling and prognostication, generalization, integration and differentialization); designing modern innovation university educational system to meet the demands
of a person and society in a certain activity or sphere of
social division of labour” [ 3, p. 18].
Characterizing quality of professional training in
the sphere of physical culture, H.A. Shandryhos notes
the following peculiarities of this process:
– students (consumers of educational services) are
active participants (along with teachers) in education
activity, therefore final result depends on their activity,
position, motivation , and efforts;
– level satisfaction of students with the quality of
obtained education is subjective and is not single criterion of its evaluation;
– objective check of specialists training quality is
done beyond its limits, by criteria and indices adopted
in further sphere of professional activity. This condition
makes strict demands to the system of knowledge control and skills at all stages of education, and stipulates
high value of self-evaluation;
– an effective aspect of educational process is a
complex non-material, individually unique product in
the form of scholarship, in the formation of which not
only and educational institution plays important role,
but also means of mass media, family, other socialization institutions;
– a full cycle of providing educational services in
the system of professional training is rather time-consuming. During this period, educational standards, legal framework, teaching staff, labour market demands
can change, which will eventually impact results of education;
– demands of teaching humanization, individualization, desire to reveal students’ intellectual and creative potential completely prevents from complete technology adaptation of pedagogical process, which
means that the formation of quality will always be to
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some extent uncontrolled and accompanied by unpredictable factors;
– The role of a personality is the most important in
education quality assurance - undoubtedly, two teachers can have different results when teaching by the
same program, while students obtain different level of
education having the same possibilities, demands, and
skills [5, p.451].
We agree with statement by S. Dubovicki and
I. Banjari, who think that university education quality
assurance must be one of the most important aims and
not a one-time event [6, p. 45].
Within the framework of our research, the concept
of personality-oriented professional training of future
specialists in physical education and sport by
L.P. Sushchenko is rather urgent. Thus, the researcher
has proven that “the result and aim of professional
training of future specialists in physical education and
sport in higher educational establishments is formation
of semantic paradigm of personality of a future specialists in physical education and sport; technologies of its
realization are oriented on creation of individual trajectories of students development in higher educational establishments, meeting individual educational demands
and stimulation of their growth with support on the
strive of a personality of a future specialist in physical
education and sport for professional self-identification,
professional self-realization, and professional self-actualization throughout life” [4, p. 7].
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In order to define factors that influence on the formation of professional competence of future masters in
“Secondary education (Physical culture)”, 136 fulltime master students of this specialty were polled. Of
them, 44 masters from Lviv Boberkyi State University
of Physical Culture, 34 masters from Makarenko Sumy
State Pedagogical University, 30 masters from Dragomanov National Pedagogical University, 15 masters
from Khmelnytskyi National University, and 13 masters from National University of Physical Education
and Sport of Ukraine.
Questionnaire included 8 factors that influence on
the formation of professional competence of master
students, namely: “Lack of interrelation between theoretical and practical subjects”, “Lack of necessary material and technical support of educational process”,
“Lack of standard requirement to knowledge and skills
of future masters”, “Uncertainty regarding further employment”, “Lack of consideration to suggestions of future masters to the organization of educational process”, “Low quality of teaching”, “Psychological discomfort in a group of students”, “Difficulties related to
perceiving educational material”.
Results of the poll showed: 61,8 % of respondents
think that teaching quality significantly influences on
the formation of professional competence of master
students; 11,0 % of respondents think that it influences
partially; 11,8 % think it does not influence; 15,4% of
respondents could not answer this question (fig. 1)

15,40%
11,80%
11,00%

Significant influence

Partial influence

61,80%

No influence

Could not answer

Fig. 1. Answers of master students regarding influence of low quality of teaching on the formation of their professional competence, %
The second factor that significantly influences on
the formation of professional competence of masters in
secondary education physical culture is “Lack of necessary material and technical support of educational
process”: 61,0 % of respondents mentioned this factor,
25,0 % - partially influences, 9,6 % - does not influence, 4,4 % - could not answer.
The third factor that influences on professional
competence is “Difficulties related to perceiving educational material”: 41,7 % of respondents, partially influences - 25,0 %, does not influence – 7,7 %, could not
answer – 20,6 %.

Thus, factors of organization of educational process in higher educational establishments have significant influence on quality of professional training of future masters in secondary education physical culture.
We assume that improvement of the quality of educational process will lead to improvement of quality of
professional training of future masters in secondary education physical culture, which will provide them with
competitiveness at modern labour market.
Along with improvement of educational process
quality, which will lead to improvement of quality of
masters professional training, respondents noted motivational factor. “Uncertainty regarding further employment” was noted by 37,5% of respondents as a factor

% of respondents
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that significantly influences on the formation of professional competence of future masters in secondary education physical culture, 25% - partially influences,
14,7% - does not influence, 22,8% - could not answer
this question.
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As stated by 17,6% of respondents, “Psychological discomfort in a group of students” has the least significant influence on the formation of professional
competence of master students (fig. 2), which can be
explained by the following: primary type of master students’ educational activity is independent study and research work.

47,1

22,1
17,6
13,2

SIGNIFICANT
INFLUENCE

PARTIAL INFLUENCE

NO INFLUENCE

COULD NOT ANSWER

Answers to the questionnaire
Fig. 2. Answers of master students regarding influence of psychological discomfort in a group of students on the
formation of their professional competence, %
Conclusions.
The system of masters professional training quality assurance has been characterized and factors that influence on the formation of professional competence of
future masters in secondary education physical culture
have been determined. Formed professional competence of future master students characterizes quality of
their professional training.
Prospects for the further research are the development of a model of quality assurance of professional
training of future masters in secondary education physical culture.
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Аннотация
В настоящее время очевидна необходимость серьезной модернизации системы образования. Модернизация системы образования – это масштабная программа государства, в рамках которой разработан и
реализуется план конкретных мероприятий. Поэтому уровень развития страны зависит как от уровня и
разносторонности общего образования, основной массы населения, так и от качества подготовки специалистов в средней и высшей профессиональной школе. Реформы в системе высшего образования призваны
вывести Казахстан на передовые позиции в мире, обеспечить будущее казахстанской нации, достойную
жизнь каждому гражданину.
Abstract
Currently, there is a clear need for a serious modernization of the education system. Modernization of the
education system is a large-scale program of the state, within the framework of which a plan of specific measures
has been developed and implemented. Therefore, the level of development of the country depends on the level and
diversity of General education, the bulk of the population, and the quality of training in secondary and higher
vocational school. Reforms in the system of higher education are designed to bring Kazakhstan to the forefront in
the world, to ensure the future of the Kazakh nation, a decent life for every citizen.
Ключевые слова: высшее образование, модернизация образования, кредитная технология обучения,
дистанционное обучение, модульное обучение.
Keywords: higher education, modernization of education, credit technology training, distance learning, modular training.
Одним из основных показателей мирового сообщества является устойчивая модернизация образования. Для формирования интеллектуального потенциала нации большое значение имеет развитие
высшего образования. Таким образом, модернизация образования - это вопрос государственной
стратегии. К вопросам образования особое внимание уделяет и лидер страны Н.А.Назарбаев, который подчеркивает, что «знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной
системы образования».
Актуальным в развитии высшего образования
в Казахстане остается качество подготовки специалистов. На образовательном рынке идет конкурентная борьба между ВУЗами, что приведет к тому, что
останутся те вузы, которые смогут обеспечить высокое качество обучения. Основным показателем
конкурентоспособности высшего образования и его
качества будет ориентированность образовательных программ на требования рынка труда, которые
формализуются квалификационной характеристикой выпускника.
Исходя из Послания Президента РК, поставленных им задач, необходимо создать условия, ко-

торые обеспечат вывод республики в число 30 самых развитых стран мира. Здесь очевидна необходимость модернизации системы образования.
Стратегия государства исходит из важной роли
образования:
 в создании основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития Казахстана, обеспечении высокого качества жизни
народа и национальной безопасности;
 в кадровом обеспечении динамично развивающейся рыночной экономики, интегрирующейся
в мировое хозяйство, обладающей высокой конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью;
 в утверждении статуса Казахстана в мировом сообществе как великой державы в сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких технологий и экономики.
В соответствии с мировыми трендами будут
осуществляться развитие образования по пути тесной интеграции с наукой, производством и бизнесом. В современном мире экономические успехи
государства определяются их системами образования и конкурентоспособностью специалистов. Профессионально-техническое и высшее образование
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должны максимально удовлетворить не только текущие, но и перспективные потребности национальной экономики в специалистах. Всё это во многом решат и проблему занятости населения. Значимым
становится
усиление
практикоориентированной составляющей образовательного
процесса, в решении которого нужно заинтересовать предпринимателей производства и бизнеса.
Такое сотрудничество будет направлено не только
на удовлетворение потребностей отдельных предприятий, но и всего региона. Инвестиции в человеческий капитал позволят создать технически прогрессивную рабочую силу, которая сможет адаптироваться в быстроразвивающемся мире.
В настоящее время высшее образование в поиске новых моделей организации учебно-воспитательного процесса для обеспечения подготовки
компетентных людей, способных работать в условиях государства с развивающейся экономикой и
современными технологиями в производстве. С целью осуществления внедрения инновационных технологий продолжается также переподготовка и повышение квалификации работников организаций
образования. Так к 2020 году планируется 100%
охват руководящих работников системы.
Мощным импульсом модернизации высшего
образования является подписание Республикой Казахстан Болонской декларации. Данная декларация
позволит не только оптимизировать действующую
систему образования, но внедрить новые образовательные формы и методы. Эффективная система
образования будет способствовать вхождению Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, так как выпускники вузов овладеют наукоемких технологий, навыками управления и умениями ориентироваться в рыночной
экономике. Качественное реформирование системы получения знаний гарантирует выход на мировые стандарты образования. Таким образом, перед преподавателями стоят задачи: овладевание современными методиками обучения, повышение
уровня преподавания, обучение студентов востребованным знаниям и навыкам – трехъязычие, аналитическое и логическое мышление, профессиональная подготовка и т.д. Присоединение Казахстана к Болонской Декларации позволит войти в
единое европейское образовательное пространство,
построенного на ряде обязательных принципов:
многоуровневая система высшего образования;
введение системы академических кредитов; обеспечение академической мобильности студентов и
преподавателей; выдача единого европейского приложения к диплому и др. Таким образом, подписание Болонского договора предполагает существенное реформирование высшего образования.
Одна из реформ: внедрение в образование кредитной технологии обучения и его развитие. Достоинства кредитной технологии обучения – это соответствие общеобразовательным стандартам, признание документов об образовании, вариативность
учебных программ и др. Всё это способствует изменению подхода как педагогического коллектива,
так и самих студентов к получению необходимых
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знаний. В кредитной системе роль преподавателя
заключается не в передаче информации, а в организации образовательной среды с использованием соответствующей технологии обучения. Так преподаватель становится организатором познавательномыслительной деятельности студентов, а сам студент - активной воспринимающей стороной. На занятиях преподавателем применяются такие активные методы обучения, как групповые мозаики, дискуссии, деловые игры и т.д. Такие методы
развивают у студентов навыки самостоятельной работы, умение профессионально мыслить, принимать верные решения, работать в социуме. Результатом такой совместной деятельности является заинтересованность студентов в получении новых
знаниях, мотивировать на расширении уже имеющихся, умение преподнести себя в коллективе. Однако, при проведении практических и семинарских
занятий, необходимы условия:
 аудитория, отвечающая современным требованиям: наличие технических средств обучения
(интерактивная доска, программное сопровождение);
 учебно-методическое обеспечение (наличие передовой и современной литературы);
 высокая посещаемость студентов лекций и
семинаров (успеваемость студента тесно связано с
практическим направлением обучения);
 эффективность практического занятия или
семинара (высокая профессиональная подготовка
преподавателя, дифференциация и индивидуализация обучения, использования активных методов и
приемов обучения);
 правильное распределение для рассмотрения изучаемой темы.
Во всех развитых странах активно используется дистанционное обучение. Дистанционное обучение в Казахстане получило признание на государственном уровне и включено в ГОСО. Необходимым звеном в технологии дистанционного
обучения является модульное обучение. Модульное обучение позволит перейти на субъектную основу обучения, которое обеспечит студенту развитие его интеллекта, самостоятельности, умение
осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью. Благодаря новизне содержания, организации учебного процесса у студента
формируется положительный мотив к обучению:
обладая аналитическим и критическим мышлением, он сможет работать в любой ситуации и станет востребованным в обществе и на предприятии.
Таким образом, модернизация системы образования в Казахстане предусматривает:
 укрепление и расширение вузов Республики в мировом образовательном пространстве; согласование подходов к государственным стандартам; высокая мобильность и заинтересованность
как и студентов, так и преподавателей;
 систематическое обновление образовательно-профессиональных программ, способствующих творческому развитию и самореализации
студентов;
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 применение оптимальной технологии организации образовательного процесса с соотношением обязательной аудиторной и самостоятельной
работы;
 использование
дистанционно-виртуального обучения, обеспечивающего свободный доступ к образованию, повышению квалификации человека, ориентированной на самоусовершенствование;
 организация эффективной экономической,
финансовой и хозяйственной деятельности для
обеспечения работы вузов и социальной защиты
каждого работающего и обучающегося
Приведение системы управления университетом в соответствии с возрастающими и постоянно
меняющимися требованиями жизни – одно из
направлений модернизации образования.
Таким образом, модернизация системы образования – это масштабная программа государства,
в рамках которой разработан и реализуется план
конкретных мероприятий. Поэтому уровень развития страны зависит как от уровня и разносторонности общего образования, основной массы населения, так и от качества подготовки специалистов в
средней и высшей профессиональной школе.
Модернизация образования является одним из
наиболее эффективных средств модернизации общества. «Если в системе ценностей образованность
станет главной ценностью, то нацию ждет успех»
(Назарбаев Н.А.). Изменения, которые происходят
в образовании Казахстана, - объективная необходимость, вызванная прогрессирующим развитием
науки, экономики и технологий. Залог развития
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национальной экономики – это человеческий ресурс. Современная реальность выдвигает новые
требования к молодому поколению. Задача обновленной системы образования Казахстана: сформировать личность креативную, обладающую нестандартным мышлением, а также мобильную и быстро
осваивающую всё новое и перспективное.
Сегодня связь между современным качественным образованием и перспективой построения
гражданского общества, эффективной экономики и
безопасного государства очевидна. Для страны, которая ориентируется на инновационный путь развития, жизненно важно дать системе образования
стимул к движению вперёд – это и есть первоочередная задача приоритетного развития образования.
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Аннотация
В статье представлен теоретический анализ формирования навыка описательного рассказа у детей с
общим недоразвитием речи, приведены данные диагностики и краткое содержание опытно-экспериментальной работы по формированию навыка описательного рассказа у детей с общим недоразвитием речи.
Abstract
The article presents a theoretical analysis of the formation of the skill of a descriptive story in children with
a general underdevelopment of speech, provides diagnostic data and a summary of the experimental work on the
formation of the skills of a descriptive story in children with a general underdevelopment of speech.
Ключевые слова: описательная речь, общее недоразвитие речи, лексические средства, синтаксические средства, описание предмета.
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О. С. Ушакова, Л. Г. Шадрина доказали целесообразность формирование предпосылок описательной речи у детей дошкольного возраста [2; 3].
В. В. Гербова считает возможным начинать обучение со средней группы и использовать для этого
одну крупную яркую игрушку [4]. А. М. Бородич
предлагает начинать обучение описанию со старшего дошкольного возраста с использования нескольких бытовых предметов [5], так как на этом
возрастном этапе речь выходит на более высокий
качественный уровень развития: старшим дошкольникам становится доступно осознание логико-композиционного построения текста, возрастает умение использовать в своих рассказах выразительные средства, появляется умение довольно
последовательно и четко составлять описательные
высказывания на предложенную тему. Вместе с тем
у значительной части детей эти умения неустойчивы.
Развитие описательной монологической речи
является необходимым условием полноценного речевого развития ребенка и опирается на основные
психологические процессы: восприятие, память,
воображение.
В онтогенезе зачатки навыков построения описательных рассказов проявляются в среднем дошкольном возрасте предоставление (4-5 лет), когда
дети способны составлять простые короткие описательные рассказы, состоящие из нескольких односложных предложений. В старшем дошкольном
возрасте это умение в норме совершенствуются,
дети начинают употреблять сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения, им становится
доступным составление более длинных описательных рассказов с опорой на наглядный материал.
При коммерческая описании экономическая
важным разделение являются изыскание лексические системе и синтаксические спроса средства,
отличительным направленные продвижении на
только определение сопровождаются объекта,
информационное его предоставление признаков,
конечному поэтому воздействуют используются
предоставление
эпитеты,
более
метафоры,
коммерческая cравнения. Для экономическая описания увязать характерна уходящие перечислительная связаны интонация. В художественном
продвижении описании коммерческая акцент
коммерческая делается элементы на зависимости
самых увязать ярких воздействуют признаках

розничной или информационное самых целом существенных уходящие в данном поставка контексте, изыскание которые увязать помогают
заключение создать зависимости образ уходящие
предмета.
Вопросы факторов развития мероприятий
связной элементы описательной распределением
речи спроса детей относятся дошкольного
активную возраста установление были прибыли и
остаются
развивающейся
на
связанные
сегодняшний системы день торгового в центре
разделение внимания производитель ученых
удобством
различных
обеспечивающие
направлений: торговых педагогов, товаров
психологов, относятся лингвистов конечному (Л.С.
Выготский, разделение И.Р. Гальперин, целом В.В.
Гербова, конечный Н.И. Жинкин, целом И.Ю.
Зимняя, розничной А.А. Леонтьев, увязать С.Л.
Рубинштейн, первой О.С. Ушакова, внешней Л.Г.
Шадрина, внутренней Д.Б. Эльконин относятся и
др.). Это мероприятий связано широкого с
повышением поставка требований внутренней к
речи распределение детей, широкого поступающих
внутренней в первый удобством класс.
Характерными особенностями связной описательной речи ребенка с общим недоразвитием речи
(Т.Б. Филичева) является:
- нарушение связности и последовательности
рассказа;
- смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии;
- заметная фрагментарность изложения;
- нарушение логико-временных и причинноследственных связей в тексте.
Указанные специфические особенности сопряжены с низкой степенью самостоятельной активности ребенка при составлении рассказа, с неумением
выделить главные и второстепенные элементы его
замысла и связей между ними, с невозможностью
четкого построения целостной композиции текста.
Экспериментальная работа проводилась в
старшей группе. Апробация данной системы проходила на базе МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 15. В исследовании принимало участие две группы детей старшего дошкольного возраста.
Качественный анализ результатов показал, что
дети со средним уровнем развития связной речи со-
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ставляет 25%, дети с недостаточным уровнем активизации связной речи 55%, с высоким уровнем
20%.
В целях комплексного исследования связной
речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня, нами использовалась методика, предложенная Глуховым В. П.
В процесс обучения введены модели
разнообразных видов: предметные, предметносхематические, схематические; приёмы обучения
детей действиям замещения и самостоятельного
построения моделей связного высказывания
различной структуры.
На формирующем этапе при обучении детей
составлению рассказов-описаний мы опирались на
следующие этапы работы (по В.П. Глухову):
- подготовительные упражнения к описанию
предметов;
- формирование первоначальных навыков
самостоятельного описание;
- описание предмета по основным признакам;
- обучение развернутому описанию предмета.
На данном этапе работы особое внимание уделялось развитию у детей сенсорного восприятия,
навыков обследования предметов. Использовались
упражнения на узнавание предмета по его описанию, сравнения предметов по основным признакам.
При рассматривании объектов использовали
сенсорно – графическую схему, которая помогалa
определять способы обследования предмета и закреплять результаты в наглядном виде. При
обучении детей описанию игрушек, натуральных
предметов и объектов использовали схематические
модели. С их помощью развивали у детей умение
выделять и называть объект описания, составлять
описание путем перечисления признаков, свойств и
качеств объекта в определенной последовательности; формировали действия по использованию
готовой модели. Использовали модели не только
для составления описательного рассказа одного
предмета, но и для параллельного сравнительного
описания двух объектов.
Также мы организовали специальный уголок
по развитию речи, где все виды схематической
наглядности были в свободном доступе и дети
могли в любое время выбрать тот вид наглядности
и деятельность с ее использованием, который отвечает их интересам и потребностям.

25
Таким образом, работа по обучению детей
старшего дошкольного возраста рассказыванию с
использованием схематической наглядности велась
на занятиях, в совместной деятельности ребенка и
педагога и в свободной самостоятельной деятельности детей. При выборе схематической наглядности мы обязательно учитывали вид рассказа, его
структуру, особенности его композиции.
На контрольном этапе исследования была поставлена цель: изучить активизацию связной речи у
детей старшего дошкольного возраста с ОНР III
уровня, после проведения специально организованной педагогической работы.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: провести диагностические исследования в группе после формирующего эксперимента; проанализировать и сравнить
полученные результаты.
Для реализации цели, дети старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, после проведения
педагогической работы, были протестированы при
помощи той же методики, включающей 4 задания
(«Составление предложений по отдельным ситуационным картинкам («картинки-действия», «Составление предложения по трем картинкам»
(например, «девочка», «корзинка», «лес», «Составление рассказа по картинке или серии сюжетных
картинок», «Составление рассказа-описания») .
В результате исследования связной речи детей
экспериментальной группы, мы получили следующие данные: с высоким уровнем развития речи 45
% . Со средним уровнем развития связной речи в
подгруппе 45 %. С недостаточным уровнем речевого развития в подгруппе 10 %.
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Abstract
The article focuses on the work of European organizations regarding European integration processes in higher
education. The article investigates the strategic objectives of the Trans-European Mobility Programme for
University Studies (TEMPUS) and its influence on development of higher education in the global dimension. The
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Introduction. In the modern world, in the context
of globalization, formation of the European dimension
when significant political, social, cultural, scientific
and technological transformations of a civilizational
scope are taking place, a lot of spheres of societyʼs life,
including system of education which plays a leading
role as a social institution: promotes scientific, educational, technological progress, disseminates scientific,
educational knowledge among population, contributes
to the socialization of new generations, forms the elite
and leaders of the state, etc.
A number of scientific researches and Internet
sources are devoted to integration of higher education
into the European space, in particular the works of Baudemont S., Delors J., Lepesant G., Malkova Z., Matvienko O., Mialaret G., Michel A., Nichkalo N., A.
Prost, Tost M., Fourastié J., Wulfson B. and others.
It should be noted that the main problem of strategies formation of the European dimension of higher education nowadays focuses on the work of European organizations regarding European integration processes
in education. Development of higher education in the
global dimension depends on the strategic objectives of
the educational programmes, especially the European
lifelong learning programmes (LLP). The lifelong
learning programme (LLP) is the successor to
the Socrates, Leonardo da Vinci, Erasmus, Comenius,
Iris, Lingua, Кomett and ICT / Open & Distance
Learning. It supports learning opportunities from
childhood to old age in every single life situation [1,
с.334-335; 2; 3;5].
The objective of our research is related with
implementation of the first European educational (lifelong learning) programme Tempus and its influence
on enlargement opportunities and development of
higher education in the countries of the European region.
Materials and Methods. The TEMPUS (TransEuropean Mobility Programme for University Studies)
programme encourages higher education institutions in
the EU Member States and Partner Countries to engage
in structured cooperation through the establishment of
"consortia". The "consortia" implement Joint European
Projects (JEPs) with a clear set of objectives. Such projects may receive financial aid for two or three years.
Tempus
also
provides
Individual
Mobility

Grants (IMGs) to individuals working in Higher Education sector to help them work on certain specified activities in other countries [8].
Tempus is the European Union’s programme
which supports the modernisation of higher education
in the Partner Countries of Eastern Europe, Central
Asia, the Western Balkans and the Mediterranean region, mainly through university cooperation projects
[4].
Tempus was established in 1990, shortly after the
fall of the Berlin wall, to help the countries of Central
and Eastern Europe to become modern and prosperous
democracies. In the mid-1990s after the Soviet Union
ceased to exist, the Tempus Programme was extended
to the New Independent States and the countries of the
former Yugoslavia.
In 2000, the Programme celebrated its tenth anniversary.
Since then, the programme has been extended further to the 10 Partner Countries in the MEDA region.
In addition, 10 of the former Tempus Partner countries,
partly due to the success of their reform efforts, have
now acceded to become members of the EU themselves.
The following time-line gives a brief overview of
the Tempus programme throughout its 20 years.
- 1 July 1990 - the trans-European mobility
scheme for university studies (in the future referred to
as Tempus) was adopted by the Council, ‘within a perspective of five years, for an initial pilot period of three
years.’ This first period of the Tempus programme was
launched to respond to the modernisation needs of the
higher education sector in Central and Eastern European countries, following the fall of the Berlin Wall in
1989. Countries: Poland, Hungary, and Czechoslovakia
(from 1993 as Czech and Slovak Republics).
- In 1991, Bulgaria, Romania and Yugoslavia
entered Tempus for 1991 only.
- In 1992, Latvia, Lithuania, Estonia, Slovenia,
Albania were added to the Partner Countries Tempus
worked with.
- 29 April 1993 - the second period of the TransEuropean Cooperation Scheme for Higher Education,
Tempus II, was adopted by the European Council for a
phase of 4 years as of 1 July 1994. Partner Countries
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included during 1993 were Russian Federation,
Ukraine, and Belarus.
40% of Ukrainian universities participate in EU
Tempus programme within 20 years [8; 9].
- 1 July 1994 - Tempus II started. Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan became Partner
Countries.
- In 1995, Armenia, Azerbaijan, Georgia and
Mongolia entered Tempus.
- In 1996 - Tempus II was extended in 1996 so
that activities could continue until 2000. Bosnia and
Herzegovina, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkmenistan and Tajikistan were included in
the programme.
- 29 April 1999 - the Council adopted the third
period of the Trans-European cooperation scheme for
higher education (Tempus III) for the phase from 20002006.
- 1 July 2000 - Tempus III was initiated.
- 5 December 2000 - the Cards Regulation of 5
December 2000 amends the Tempus III Decision to include the participation of Croatia and the Federal Republic of Yugoslavia and sets out the framework for
Community assistance to the Western Balkans.
- 27 June 2002 - on the basis of its proven
strengths, the geographic scope of the Tempus Programme was formally enlarged by the Council to include the Mediterranean region. In addition, the duration of the Programme was extended until 31 December
2006 to bring it into line with other Community programmes in the sphere of education and training.
- 31 December 2006 - Tempus III comes to an
end.
- January 2008: launching of Tempus IV (20072013). Tempus IV was initiated to cover the 2007 –
2013 period and results from a positive impact study
which recognised that Tempus was an important and
significant instrument for supporting higher education
reforms in the Partner Countries.
- In 2008, Israel joined the programme as a new
partner country.
- April 2009 - Management of the programme is
transferred from the European Commission's Directorate-General for Education and Culture to the Executive Agency for Education, Culture and Audiovisual
(EACEA) in Brussels.
- In 2010, Croatia left the programme, but
joined again when it became an official Member State
of the European Union.
- In 2010, Libya joined the programme as a new
partner country [6].
As of 1 January 2014 - Tempus-like activities,
namely capacity building activities, have become part
of a new cooperation programme called Erasmus+.
These activities involve existing Tempus countries, in
addition to countries from Latin America, Asia and Africa, the Caribbean and the Pacific [8].
The Tempus programme is implemented in coordination with the Erasmus Mundus programme which
provides scholarships to third country students allowing them to participate in top-level Master courses and
Doctorate programmes outside the EU [7].
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Tempus promotes institutional cooperation that
involves the European Union and Partner Countries and
focuses on the reform and modernisation of higher education systems in the Partner Countries [1; 2; 3].
It also aims to promote voluntary convergence of
the higher education systems in the Partner Countries
with EU developments in the sphere of higher education. With regards to the Western Balkans, Tempus
contributes to preparing the candidate and potential
candidate countries for a participation in the integrated Life Long Learning Programme [2; 7].
Tempus promotes cooperation between institutions, and it also encourages a people-to-people approach. This programme provides support to consortia
of institutions composed mainly of universities or university associations. Non-academic partners can also be
part of a consortium [7].
The Commission considers higher education as an
important priority for its cooperation activities with the
neighbouring countries and the countries within its
wider locality. The Tempus programme, which is the
longest-standing EU programme in this sector and
which has a strong focus on cooperation between
higher education institutions, has entered a new period
from 2007 to 2013. Since its inception in 1990, university cooperation under the Tempus programme has contributed successfully to institution building in higher
education in the Partner Countries and to sustainable
university partnerships, as well as to increasing mutual
understanding between the academic worlds of the European Union and the Partner Countries [7].
However in the Partner Countries, higher education institutions are currently facing substantial challenges linked to:
- increasing global competition, leading to a
considerable shift in the distribution of the economic
power at world level;
- challenges of societies in transition (social cohesion, human rights, etc.);
- considerable demographic changes (number
of people potentially having access to higher education,
age structure, migration flows);
- changes in science and technology but particularly, the growing importance of organisational and
societal innovation rather than purely technological innovation [7].
Nevertheless higher education institutions are key
players in the successful transition to a knowledgebased economy and society and they provide the training for a new generation of leaders. They are important
for the development of human resources. Higher education institutions are also considerable factors in
growth and competitiveness, and play a decisive role in
the reform agenda of EU Member States and the Tempus Partner Countries.
The main objective of Tempus is to foster the creation of an area of cooperation in the sphere of higher
education between the European Union and the Tempus Partner Countries.
The strategic and specific objectives of Tempus
are as follows:
- to promote the reform and modernisation of
higher education in the Partner Countries;
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- to improve the quality and relevance of higher
education to the world of work and society in the
Partner Countries;
- to enhance the capacity of higher education
institutions in the Partner Countries and the EU, in
particular their ability to cooperate internationally and
to continually modernise;
- to maintain them in opening up to the world of
work and the society at large in order to:
 improve inter-disciplinary thinking and
working within and between faculties and
universitiesarity and trans-disciplinarity between
university faculties;
 increase the employability of university
graduates;
 overcome inter-country fragmentation in the
area of higher education and inter-institutional
fragmentation in the countries themselves;
 make the European Higher Education Area
more visible and attractive to the world;
- to foster the reciprocal development of human
resources;
- to enhance mutual understanding between the
peoples and cultures of the EU and the Partner
Countries [7].
Priority themes under Tempus are defined around
the main components of the EU's higher education
modernisation agenda and are therefore structured in
the following three building blocks:
 Curricular Reform
Modernisation of curricula in academic
disciplines identified as priorities by the Partner
Countries, using the European Credit Transfer System
(ECTS), the three cycle system and the recognition of
degrees.
 Governance Reform:
- equal and transparent access to higher
education;
- university management and services for
students;
- introduction of quality assurance;
- institutional and financial autonomy and
accountability;
- development of international relations.
 Higher Education and Society:
- knowledge
triangle
education-researchinnovation;
- training of non-university teachers;
- training courses for public services
(ministries, regional/local authorities);
- development of lifelong learning in society at
large;
- qualifications frameworks;
- development of partnerships with enterprises
[7].
National and regional priorities are defined based
on these themes [7].
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The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) is responsible for the management / implementation of all Tempus Actions and acts
under the supervision of Europe Aid (DEVCO)
and Directorate-General for Enlargement (DG ELARG
of the European Commission) [5; 7].
Conclusion. The Tempus programme, is the longest-standing European Union’s programme in the sector of cooperation between higher education institutions. Tempus promotes and supports institutional cooperation that involves the European Union and the
Partner Countries and focuses on the reform and modernization of higher education systems in the EU's surrounding area. Tempus contributes to preparing the
candidate and potential candidate countries for a participation in the integrated Life Long Learning Programme. In addition to promoting cooperation between
institutions, Tempus also assists a people-to-people approach.
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) is responsible for the management / implementation of all Tempus Actions and acts
under powers delegated by the European Commission.
The strategic objective of Tempus is to contribute
to the creation of an area of cooperation in the field of
higher education between the European Union and the
Tempus Partner Countries.
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Аннотация
Рассмотрим механизм и процедуру проектирования компетентностно и профессионально ориентированного содержания дисциплин общепрофессионального цикла на примере проектирования курса «Электротехника» в колледжах технического профиля.
Abstract
The content of the professional module, consisting of one or several interdisciplinary courses and practical
activities, is developed taking into account the specialty for a specific specialty. In this connection, the professional
standard, designed to take into account the requirements of employers, manifests itself fully in the professional
module.
Ключевые слова: механизм, процедура, проектирование, содержание, дисциплины общепрофессионального цикла, курс «Электротехника», колледжей технического профиля.
Keywords: mechanism, procedure, design, content, disciplines of the general professional cycle, the course
" Engineering", technical Electrical colleges.
Подготовка в средней профессиональной
школе специалистов технических специальностей
технического профиля, особенно связанных с электротехникой и электроникой, нацелена на то, чтобы
выпускники умели выбирать необходимые электротехнические, электронные и электроизмерительные устройства и правильно их эксплуатировать, составлять технические задания на разработку
электрических цепей автоматизированных установок для управления производственными процессами. Задача средних специальных учебных заведений обеспечить все необходимые условия для овладения студентами профессионально значимыми
компетенциями подготовить их к приобретению
профессиональных квалификаций в последующих
курсах обучения, развития конкретных личностных
качеств будущего специалиста, определяющих его
готовность к творческой профессиональной деятельности.
В целом изменился подход к проектированию
учебных дисциплин: на первый план выходит проблема формирования профессионально-значимых
качеств выпускника СПО, что призвано внести изменения в содержание и в ход учебного процесса.
Именно с интеграцией в системе среднего профессионального образования, направленной на обеспечение успешного формирования общих и профессиональных компетенций и требований ПС, связывают
перспективы
обновления
среднего
профессионального образования. Вот почему при
обучении по дисциплинам «Электротехника»,
«Электротехнические измерения», «Электронная

техника» возникает необходимость дать студентам
требуемые теоретические знания, выработать у них
твердые практические навыки, в том числе исследовательского характера.
Опыт изучения организации учебной работы
на втором общепрофессиональном этапе в учебных
учреждениях свидетельствует, что особые трудности у преподавателей связаны с проектированием
рабочих программ, которые преимущественно разрабатываются совместно с коллегами и даже приходиться обращаться за консультациями к специалистам базового предприятия. С данной проблемой
лучше всего справляются те преподаватели, которые имеют достаточный опыт педагогической деятельности, а труднее приходится тем, кто пришел в
учебное учреждение непосредственно с производства. При проектировании рабочих программ преподаватели не всегда строго соблюдают требования
стандартов. Так, встречаются факты, когда они не
учитывают требования квалификационной характеристики по специальности к формированию знаний, умений, отработке практических навыков,
формируемых у обучающихся, при этом не выделяются общие, профессиональные компетенции. В
результате, проектируемое содержание учебной
дисциплины не отвечает тем требованиям, которые
заложены в стандартах, и это отрицательно сказывается на подготовке специалиста среднего звена.
«При подготовке рабочих программ общепрофессиональных дисциплин преподаватели ориентируются на структуру и содержание имеющихся в
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наличии учебников по соответствующим дисциплинам, которые допущены Министерством образования РФ в качестве учебников для студентов
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям технического профиля. Но порою, со слов преподавателей,
их содержание и структурное построение «отстает»
от тех требований, которые предъявляются новыми
стандартами. И у преподавателей возникает проблема: где взять необходимый материал, как обеспечить логику построения учебного материала и
т.п.»
Так, изучая данный вопрос, В.В. Семакова
пришла к выводу, что «преподаватели считают, что
все учебники по электротехнике повторяют в своей
основе старые, причем переписанные в более
усложненном варианте, с их точки зрения – «наукообразно», и очень сложно воспринимаются студентами в процессе изучения электротехники. Опыт
обращения преподавателей-экспериментаторов к
Интернет-ресурсам показывает, что и там размещены учебники старого образца, соответствующие
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старым ГОСТам, а если есть новая информация, то
она, как правило, рассчитана на студентов вузов
(например, по цифровым фильтрам) и достаточна
сложна студентам среднего профессионального образования»
Таким образом, учебники и учебные пособия
по данным дисциплинам, по сути, ориентированы
на предметно специализированную учебную программу и не учитывают требования новых стандартов, предусматривающие формирование профессиональных компетенций и ориентированных на приобретение соответствующей профессиональной
квалификации каждым студентом. Преподаватели
ощущают нехватку в современных учебниках по
электротехническим дисциплинам, которые бы отвечали требованиям новых стандартов, им необходима также методическая литература, ориентированная на организацию самостоятельной работы со
студентами и позволяющая наиболее полно провести оценку результатов формирования у студентов
как общих, так и профессиональных компетенций в
процессе изучения своего предмета (см. рис.1).

Дефицит в учебно-методической литературе,
испываемый респондентами

78,0%

в методической по дисциплине

в методической литературе по рациональному
использованию информационно-компьютерных
технологий по своей дисциплине

63,4%

в методической литературе по компетентностно
– ориентированному оцениванию результатов
обучения

в педагогической

48,7%

31,7%

Рисунок 1. – Оценка дефицита в учебно-методической литературе (по результатам опроса преподавателей общепрофессиональных дисциплин колледжей Брянской области, 2013 г.)
Отсюда следует, что проектирование предметного содержания дисциплины «Электротехника» в
соответствии с требованиями стандартов нового
поколения в системе среднего профессионального
образования предусматривает ориентацию на новые подходы к подаче учебного материала, на профессиональную направленность содержания обучения, и с этих позиций необходимо отбирать учебный материал для учебных пособий.

Это определяет внедрение в учебный процесс
проектирование и реализацию обновленного содержания теоретической и практической частей дисциплины, организацию самостоятельной работы студентов, разработку различного рода учебных курсов
и
пособий.
Так
преподаватели
общеобразовательных дисциплин по итогам опроса
2017 года показали следующий характер разработанных ими учебно-методических пособий: содержательного характера 58,54%, оценивающего характера 58,54%, прикладного характера 48,78%
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Характер разработанных
преподавателями учебно-методических
пособий

58,54%

оценивающего характера
прикладного характера (мет.пос.по
выпол.лабор.работ)

48,78%

58,54%

содержательного характера

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Рисунок 2. – Данные по разработке преподавателями общеобразовательных дисциплин учебно-методических пособий (Брянская область, 2017 г.)
В словаре русского языка С.И.Ожегова понятие «механизм» определяется как «последовательность состояний, процессов, определяющих собою
какое-нибудь действие, явление».[9] Исходя из содержания данного понятия и анализа научно-методической литературы, мы пришли к выводу, что
проектирование компетентностно-ориентированного содержания обучения дисциплине «Электротехника» с учетом требований новых образовательных стандартов обусловливает реализацию следующих основных механизмов:
- ориентацию на требования профессиональных стандартов, как один из главных инструментов
в подготовке будущего специалиста, востребованного на современном рынке труда;
- усиление вопросов обучения дисциплине на
интегративной основе не только с естественнонаучными дисциплинами, в том числе с курсом физики,
но и с другими электротехническими дисциплинами;
- дифференциация содержания обучения дисциплине в зависимости от сферы деятельности будущего специалиста, включая выполнение заданий,
ориентированных на подготовку специалиста по
родственной или смежной квалификации;
- структурирование предметно-инвариантной
и вариативной составляющих дисциплины с учетом
интеллектуальных возможностей студентов;
- построение содержания обучения с учетом
внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;
- внедрение профессионально-направленной
составляющей с целью формирования умений применять полученные знания для решения практических задач, использования современного оборудования в ходе выполнения практических заданий,
поиск решения которых интересен и полезен обучающимся;
- ориентация обучения на формы самостоятельного образования студента ссуза;

- конструирование и внедрение в содержание
дисциплины инноваций, направленных на становление и развитие профессиональной субъектности.
[3]
Учет названных механизмов позволит разработать соответствующие образовательные программы по дисциплине. Остановимся на раскрытии
содержания перечисленных нами механизмов.
На современном этапе в профессиональной
школе появилась возможность и назрела необходимость выстраивания целостного интегративного
образовательного пространства в соответствии с
новыми требованиями образовательного и профессионального стандартов, учитывая при этом перечни профессиональных компетенций, умений и
квалификационных требований к работнику конкретной профессии и специальности со стороны работодателей. Именно профессиональные стандарты дают четкие и ясные требования к компетенции специалистов, служить ориентиром для людей,
какими знаниями, трудовыми навыками они
должны обладать, чтобы быть востребованными на
современном рынке труда. Еще в 2013 году на В.В.
Путин заявил, что «профстандарты должны задать
чёткие и ясные требования к компетенции специалистов, служить ориентиром для людей, какими
знаниями, навыками они должны обладать, чтобы
быть востребованными на современном рынке
труда».
Для повышения качества подготовки специалиста важно в процессе изучения электротехнических дисциплин устанавливать межпредметные
связи как с дисциплинами естественнонаучного
цикла, особенно с математикой и физикой, так и
усилить реализацию всех видов межпредметных
связей, включая предварительные, сопутствующие
и последующие (перспективные) связи. В то же
время, при проектировании рабочих программ обучающих затрудняет включение вопросов, предусматривающих организацию учебного процесса на
уровне межпредметной интеграции, как с курсом
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физики, так и с другими дисциплинами электротехнического цикла.
Решение проблемы межпредметной интеграции должно происходить не только в процессе изучения дисциплины, но и с учетом выбора студентом
области специализации: через личностное восприятие качественно различных сфер деятельности с
дальнейшей репрезентацией этого восприятия в
традиционной знаниевой и деятельностной формах. При этом учебный процесс по содержанию может быть разделен на этапы:
1) подготовка к выбору области профессиональной деятельности,
2) выбор и составление индивидуальной образовательной программы и
3) реализация плана в индивидуальных и групповых видах работы, интегрирующих индивидуальные траектории по общности целей.
Основной результат такой образовательной
программы ориентирован на развитие мотивационной сферы личности студента, которая становится
источником эффективного усвоения междисциплинарных знаний и выхода студентов за рамки учебной деятельности через участие в практико-ориентированных проектах.
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Ядром непрерывной профессиональной подготовки в учебных заведениях среднего звена является среднее профессиональное образование базового уровня, которое связано, с одной стороны, с
подготовкой квалифицированных рабочих и служащих и профессиональным обучением специалистов
среднего звена, с другой, с подготовкой на повышенном уровне среднего профессионального образования.
С учетом развития идей опережающего образования уместна, на наш взгляд, при проектировании содержания дисциплины общепрофессионального цикла проработка и таких направлений, как
межпредметная интеграция среднего профессионального образования базового уровня с профессиональным обучением специалистов среднего звена
в условиях профессиональной специализации на
рабочие профессии как родственного, так и смежного характера, в том числе с повышенным уровнем подготовки специалиста. Выбор этих направлений подтверждается и изучением нами с точки зрения
преподавателей
профессиональных
и
жизненных приоритетов учащейся молодежи, степени удовлетворения образовательным процессом
в условиях многоуровневой профессиональной
подготовки.

Мнение преподавателей об оценке подготовленности
студентов по преподаваемой дисциплине
(в рамках специальности)
достаточная подготовленность для будущей
профессиональной деятельности

51,20%
48,70%

достаточная для дальнейшего обучения
не достаточная для знаний современного
человека

9,80%

не достаточная подготовленность для будущей
профессиональной деятельности

7,30%
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Рисунок 3. – Оценка преподавателями подготовленности студентов по преподаваемой дисциплине (в
рамках специальности)
(Брянская область, 2017 г.)
Так, например, согласно приложению к ФГОС
СПО при подготовке техника по специальности
220703 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» предусмотрен
следующий перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках основной профессиональной образовательной
программы СПО: 18494 «Слесарь по контрольноизмерительным приборам», 14919 «Наладчик контрольно-измерительных приборов»[4]. Для первой
профессии наряду с другими требованиями предусмотрено знание выпускником основных свойств

токопроводящих и изоляционных материалов и
способов измерений сопротивлений в различных
звеньях цепи; умение составлять схемы соединений
различной степени сложности и осуществлять их
монтаж[5]. Подготовка техника по данной специальности может быть направлена на профиль учебного учреждения с ориентацией на смежные профессии. Например, для Казанского авиационнотехнического колледжа имени П.В.Дементьева содержание обучения дисциплине по названной выше
специальности может быть вплотную увязано с
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подготовкой специалиста в рамках рабочей профессии «Монтажник электрооборудования летательных аппаратов».
Как показывает практика, не только обучающихся (т.е. субъектов образовательного процесса)
надо «подстраивать» к содержательным особенностям той или иной предметной области, но и само
содержание дисциплины (т.е. объекта предметной
области) также должно подстраиваться к особенностям обучающихся. Иными словами, структурирование предметно-инвариантной и вариативной составляющих учебного материала дисциплины
«Электротехника» должно быть «проекцией» не
только логики предметной области (объектов содержания обучения), но и «проекцией» логики интеллектуальных
возможностей
обучающихся
(субъектов учебного процесса) [2]и, как говорилось
в нашем исследовании, гипотетико-дедуктивного
мышления студентов колледжей особенно технического профиля. Это подтверждают и А. А. Добряков, Е. В. Смирнова, А. П. Карпенко, характеризуя
ментально-структурированную образовательную
технологию применительно к средней профессиональной школе, считают, что ««мост» нужно строить с двух сторон: как со стороны ментальных ха-
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рактеристик человека, так и со стороны содержательной сложности изучаемой предметной области.
В соответствии с этим такая технология получила
название «субъект-обьектной» или «ментальноструктурированной»» [2]. Все это согласуется
также с представленным в нашей концепции для
данной подсистемы принципа сочетания педагогического управления с развитием самостоятельности
обучающихся.
Обновлять содержание обучения и проектировать обучающую среду в соответствии с появлением новых знаний и технологий по дисциплине
широкие возможности предоставляют средства информационно- коммуникационных технологий, что
является частью содержания современного профессионального образования.
Под применением информационно-коммуникационных технологий в практике обучения дисциплин электротехнического цикла подразумевается,
как показывает опрос преподавателей (см. рис.4)
использование визуально-иллюстративных возможностей компьютера в сочетании с мультимедийным проектором для демонстрации презентаций в процессе изложения учебного материала, выполнения
лабораторно-практических
работ,
организации самостоятельной работы студентов[1].

Технические средства обучения,
используемые в учебном процессе
29,27%

4,88%

Компьютер
97,56%

31,70%

Мультимедийный
проектор
Оверхед - проектор
Ауди - визуальная
аппаратура

12,20%

Интерактивная доска

78,05%

Не использую, так как
они отсутствуют

Рисунок 4. – Использование аудио-визуальных средств преподавателями Брянской области (2017 г.)
В презентациях учебного материала принято
использовать следующие элементы:
- графики, таблицы, схемы различных процессов, диаграммы;
- анимация, выставки видеофрагметов, фотографии, рисунки;
- основные понятия и определения, необходимые для изучения.
Как считает В.В. Семакова «мотивирующее
применение в учебном процессе информационнокоммуникационных технологий предполагает, что
в ходе занятий студенты используют компьютер с
целью:

- анализа процессов в схемах и их экспериментального исследования;
- поиска информации для решения поставленных проблем;
- оформления результатов учебных исследований и обсуждений;
- расчетов и моделирования при решении задач, компьютерных экспериментах, например, моделирования практических ситуаций из их будущей
профессиональной деятельности;
- демонстраций результатов работы в ходе
групповых дискуссий, а также как инструмент контроля качества обучения» [8].
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Таким образом, разработанный В.В. Семаковой алгоритм компетентностно-ориентированного
проектирования содержания учебных занятий по
дисциплине «Электротехника», построенных на
интегративной основе с курсом физики, предусматривает реализацию этапов работы:
- проработка тематики учебных занятий, исходя из требований образовательного и профессионального стандартов по той или иной теме дисциплины, и внесение соответствующих изменений
при проетировании рабочих программ;
- формулировка цели занятия в соответствии с
заявленной темой занятия и темой дисциплины;
- постановка вопросов (проблем) решаемых в
ходе занятия;
- мотивация учебно-познавательной деятельности студентов;
- актуализация учебного материала фундаментального характера из раздела «Электродинамика»
дисциплины «Физика» и дисциплины «Электротехника» в соответствии с заявленной темой занятия;
- подборка и проработка учебного материала
по каждому вопросу темы занятия с учетом применения информационно-коммуникационных и других технологий, исходя из интеллектуальных возможностей студентов;
- проработка тематики разного уровня заданий
по теме занятия;
- выделение основных формируемых понятий
и терминов для дальнейшей работы студентов с
ними в глоссарии;
- определение вопросов для самопроверки студентов по теме занятия;
- проработка круга заданий для самостоятельной работы студентов с ориентацией на практический характер их выполнения в рамках специальности, в том числе родственной или смежной рабочей
профессии. К примеру, подборка заданий на составление различного рода алгоритмов, выполнение
практических проектов, решение заданий, связанных с внештатными ситуациями и т. п., имеющие в
своей основе междисциплинарный характер профессиональной подготовки.
Мы считаем, что данный алгоритм можно
взять за основу проектирования любой дисциплины
общепрофессионального цикла технического профиля, так как к этому алгоритму В.В. Семакова совместно с преподавателями-экспериментаторами
Т.Н. Лукояновой и Р.У. Рафиковым подготовили
ряд методических пособий[6],[7]:
- Лабораторно-практический практикум по
электротехнике: учеб. пособие для сред. проф. образования /Семакова В.В., Лукоянова Т.Н.– Казань:
Издательство «Данис», 2014. – 167 с. Лабораторнопрактические работы построены в этом пособии
структурно в виде блоков, включающих в себя:
блок актуализации, теоретический блок, блок применения, блок расширения и углубления, блок самостоятельных работ, с перенесением акцента на
накопление студентами практического опыта.
- Работа с глоссарием по электротехническим
дисциплинам как средством повышения качества
подготовки студентов среднего профессионального
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образования: методические рекомендации / Семакова В.В., Лукоянова Т.Н., Рафиков Р.У.– Казань:
Издательство «Данис», 2014. – 167 с. В данных рекомендациях были раскрыты основные цели работы с глоссарием в учебном процессе, определены
правила его составления и оформления студентами,
разъяснены доминирующие принципы работы с понятиями, разработки заданий, задач, составления
тестов для проведения компьютерного тестирования по оцениванию степени усвоения студентами
учебного материала по электротехническим дисциплинам.
Таким образом, можно говорить, что алгоритм
курса «Физика и электротехника», также, как и алгоритм проектирования естественнонаучных дисциплин первого курса, имеют линейный вид.
«Теоретическая часть курса «Фундаментальные основы физики в электротехнике (раздел
«Электродинамика»)» состоит из следующих взаимосвязанных и взаимообусловленных действий:
разработки темы → постановки вопросов или проблемы (обучающие задания) →возвращения к вопросам, требующих повторения по физике и электротехнике (обобщающе-обучающие задания) →
изучения подтем (включая понятия, термины) →
записи вопросов для самоподготовки → решения
заданий (например, домашние задания, построенные на основе усиления междисциплинарного характера профессиональной подготовки)
Практическая часть курса представлена практикумом по лабораторно-практическим занятиям.
Методические указания к лабораторным работам и
практическим занятиям построены по единому линейному алгоритму и включают шесть взаимосвязанных этапов: актуализации → теоретический
→применения → расширения и углубления → самостоятельные работы, в том числе, работа с глоссарием. Задачи и задания, используемые в теоретической и практической частях курса «Фундаментальные основы физики в электротехнике (раздел
«Электродинамика»)» должны обладать выраженной прикладной направленностью для поддержания познавательного интереса студентов». [3].
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Анотація
У статті актуалізовано проблему дослідження та формування художньо-естетичного світосприйняття
майбутніх учителів музичного мистецтва у фаховій проекції. Цей процес забезпечується певною методологічною основою, яка складається з конгломерату низки наукових підходів. Обґрунтовано та розкрито
сутність аксіологічного, крос-культурного, особистісно-діяльнісного та інноваційно-організаційного підходів. Цілеспрямованість обраних підходів представлено як теоретико-методологічний ґрунт для подальшого визначення педагогічних принципів формування художньо-естетичного світосприйняття майбутніх
учителів музичного мистецтва.
Abstract
The article actualizes the formation problem of the artistic and aesthetic world perception of future music art
teachers in a professional projection. This process is provided by a certain methodological basis, which consists
of a conglomerate of a number of scientific approaches. The essence of axiological, cross-cultural, personalityactivity and innovative-organizational approaches is substantiated and revealed. The purposefulness of the chosen
approaches is presented as a theoretical and methodological ground for further determination of the pedagogical
principles of the formation of future music art teachers’ artistic and aesthetic world perception.
Ключові слова: художньо-естетичне світосприйняття, майбутні вчителі музичного мистецтва, наукові підходи.
Keywords: artistic and aesthetic world perception, future music art teachers, scientific approaches.
Інтеграційні тенденції світового інформаційного суспільства вносять певні корективи, як у китайський, так і в українській освітній простір. Переформатування науково-методичних поглядів сучасної української педагогіки здійснюється в
контексті взаємодії європейської та світової науки

й презентується в оновлених стандартах Нової української школи (НУШ). У зв’язку з чим набувають
чинності питання переосмислення й оновлення
професійно-педагогічної підготовки педагогічних
кадрів. У цьому контексті, визначення та дослі-
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дження методологічної основи проблеми формування світоглядних орієнтирів молодої генерації є
актуальними та своєчасними.
Складні й неоднозначні зміни, які спостерігаються у сьогоденному суспільстві, спонукають сучасного вчителя до усвідомленого вибору світоглядних позицій, ціннісного самовизначення, реалізації гуманістичних та демократичних принципів
педагогічної діяльності, високого рівня загальнопедагогічної культури та спеціально-фахової майстерності. У руслі новітніх тенденцій зростає значення естетично-аксіологічного вектору пізнання
дійсності крізь призму художньо-естетичного світосприйняття особистості, котре формується завдяки творчого спілкування з мистецтвом.
Теоретична побудова моделі формування художньо-естетичного світосприйняття майбутніх
учителів музичного мистецтва, як і будь-яке інше
педагогічне дослідження, потребує визначення методологічної стратегії його проведення. Отже, на
даному етапі дослідження спрямовано на визначення наукових підходів щодо підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до формування
художньо-естетичного світосприйняття учнів.
Огляд наукових джерел висвітлює наявність
великої кількості науково-методологічних підходів
щодо вивчення різноманітних аспектів підготовки
педагогічних кадрів. Сучасна педагогічна наука
трактує «підхід» як конгломерат концептуальних
позицій, принципів та відповідних стратегій освітньо-виховних процесів ( , , , ,).
Наукова концепція дослідження будується на
розумінні того, що окрім теоретичних, методичних,
виконавських знань та навичок у бакалаврів музично-педагогічної освіти має бути сформована система ціннісних художньо-естетичних орієнтацій.
Адже, остання полягає в основі педагогічної та виконавської компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва, є запорукою їхньої готовності
до розвитку в учнів художньо-естетичного світосприйняття – інтелігібельної підстави виконавськоінтерпретаційної культури.
Цілком зрозуміло, що методичні розробки з
підготовки бакалаврів музичної освіти до формування художньо-естетичного світосприйняття школярів мають йти, перш за все, з урахуванням специфічного розуміння сутності освітнє-виховних процесів крізь призму основних положень мистецької
педагогіки.
Роль та функціональні потенції мистецтва у
процесах становлення і розвитку суспільної та індивідуальної свідомості визначаються ще у філософських трактатах часів античності (Аристотель,
Піфагор, Платон, Плутарх); займає певне місце у
стародавній філософії Китаю, зокрема у конфуціанстві, у педагогічно-філософських працях просвітницької доби (Гельвецій, Дідро, Дж. Локк,
Ж. Ж. Руссо); філософів ХІХ століття (І. Кант,
В. Дільтей, Г.-Г. Гадамер); розвивається в дослідженнях багатьох учених сучасності. Зокрема у
працях музикологічної спрямованості (М. Каган,
А. Сохор, Б. Яворський, І. Ляшенко). Мистецтвознавці досліджують семіологічно-герменевтичні
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проблеми, які прямо або опосередковано пов’язані
з питаннями художнього світосприйняття та світорозуміння (В. Медушевський, О. Сокол, С. Шип). У
дослідженнях у галузі мистецької педагогіки ці питання висвітлені в контексті культурологічної парадигми (О. Рудницька, О. Шевнюк, О. Щолокова),
крізь призму духовної культури особистості (О. Артамонова, О. Олексюк), художньої ментальності
(О. Реброва), етнохудожнього сегменту культури
(Г. Падалка, О. Щолокова).
Останнім часом у педагогічно-науковому середовищі з’являється багата кількість розробок, присвячених духовно-моральним цінностям; досліджуються їхнє місце та роль в процесах формування
особистості, її світоглядних позицій, ціннісних орієнтирів, визначується впливовість на світосприйняття та світорозуміння. Методологічною основою
таких розробок є аксіологія – філософська дисципліна, яка досліджує природу та функціональні аспекти цінностей, визначає та класифікує різновиди та
системоутворюючі зв’язки між ними, систематизує
структуровані сукупності взаємопов’язаних цінностей. Сучасні науковці підкреслюють важливість
аксіологічного підходу до вирішення насущних теоретико-методологічних завдань мистецької педагогіки.
У результаті огляду наукової літератури, присвяченої означеній проблемі, конкретизовано поняття духовно-моральні цінності як продукт соціалізації людства, джерело життєвих орієнтирів як
окремої людини так і суспільства людей. Цінності
скеровують діяльність людини, її саморозвиток,
зрештою, надають людському життю (як особистісному так і суспільному) істинний сенс.
У філософії існує поняття «істинне буття людини», сенс якого полягає у визначенні особистістю
власної ролі та цінності у часовому континуумі,
між минулим і майбутнім, всередині культурної
традиції. За концепцією Г. Г. Гадамера, розуміння
культурної традиції, як ціннісної категорії, є невіддільним від саморозуміння та самовизначення конкретної людини, його прагнень до визначення смислу та цілеспрямованості власного життя, через
прагнення пізнати сенс буття [4]. На думку,
М. Хайдеггера, привласнення особистістю загальнолюдських цінностей може здійснюватися за
умови перетинання її власних прагнень із сучасними суспільними тенденціями та стародавніми культурними традиціями. За концепцією філософа,
людське буття, втрачає сенс і знецінюється, якщо
не наділене розумінням і метою. Тільки за умови
власного «істинного буття» людина може осягнути
смисл культури, поза цим сенс культурної традиції
є недоступним [11].
Саме з цих позицій акцентуємо увагу на взаємозв’язках аксіологічного та культурологічного
підходів. Р. Винничук, визначаючи функцію цінностей як системостворювального компоненту культури, зауважує, що усвідомлене пізнання сутності
ціннісних орієнтирів «…допомагає розкрити смисл
цієї категорії для аналізу педагогічної реальності та
завдань освіти» [3].
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Узагальнення наукової літератури вказує на
опосередковані зв’язки людини з культурою – системою загальнолюдських цінностей. Перш за все,
кожна окрема людина є невід’ємною обов’язковою
часткою культури. Адже, саме людина є будівником культури, додає до неї будь-що принципіальне
нове. Між тим, становлення людини, як істоти соціальної, морально усталеної, духовно та естетично
розвиненої, відбувається крізь призму суспільного
світосприйняття та здійснюється на ґрунті осягнення нею культурних реалій. Усвідомлення системи цінностей у межах конкретної культурної традиції сприяє піднесенню внутрішнього світу людини, її становленню як сучасної, активно-творчої
та духовної особистості.
С. Анісімов, обґрунтовуючи доцільність аксіологічного підходу у педагогіці, зазначає, що професійна функція вчителя полягає не тільки в оснащенні учнів різноплановими знаннями та уміннями, а й в прилученні учнів до самовизначення та
самоідентифікації у культурному просторі, формування провідного вектору світосприйняття через
самопізнання. Учений наголошує, що в коло освітянських завдань майбутніх вчителів, окрім оволодіння фаховими теоретико-практичними знаннями
та навичками, обов’язково має входити підготовка
до усвідомленого та відповідального виконування
соціокультурної функції професії педагога, розуміння суспільно спрямованої мети педагогічної діяльності, сприйняття професії вчителя як життєвої
та суспільно значущої цінності [1].
У практичній площині аксіологічний підхід
спрямовує на формування здатності студентів обирати художньо-естетичні та духовно-моральні орієнтири, свідомо визначати власну світоглядну позицію.
Подальші теоретичні розвідки дослідження
скоординовані однією з провідних сучасних тенденцій, а саме, орієнтацією педагогічної науки на міжкультурну освіту. Концептуальні засади новітньої
освітянської стратегії представлено у численних
публікаціях науковців: М. Байрама, М. Беннета,
А. Фантіні, М. Флемінга, Д. Хаймса.
Наприкінці минулого століття в контексті прагнення України до європейської інтеграції, активізувалася увага до проблем міжкультурної освіти,
що знайшло відбиття у наукових доробках Н. Гальскової, В. Красних, С. Ніколаєвої, Н. Бориско,
О. Тарєвої та ін. Концептуального значення набуває
ідея підготовки студентів до участі у міжкультурній комунікації, яка передбачає рівноправність картин світу учасників спілкування [9].
Переформатування вищої освіти висвітлює
нові тенденції щодо визначення методологічних основ наукових досліджень. У цьому ракурсі висвітлюється перевага крос-культурного підходу. Введення поняття «крос-культурний» у категоріальний
апарат вітчизняної науки ще на початку ХХ століття було викликано потребою компаративного
дослідження психологічних відмінностей представників різних етнічних груп або різних культур. Дослідження проводилися в галузі етнічної психології
на перетині таких наук як антропологія, етнографія,
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філософія, мовознавство, літературознавство. Мета
крос-культурних досліджень – розуміння природи
виявлених відмінностей та їх детермінованості особливостями етнічної чи культурної приналежності.
Крос-культурні дослідження були спрямовані на
аналіз репрезентацій людського духу у мові, звичаях, міфах, артефактах, тобто в сфері духовної культури різних народів.
Огляд сьогоденного науково-інформаційного
простору засвідчує, що в центрі крос-культурного
мислення – сучасна концепція взаємозалежного та
інтерактивного світу. Актуальність крос-культурного підходу зумовлена потребою вирішення першорядного завдання педагогіки ХХІ століття – прилучення нових поколінь до ґрунтовних та універсальних цінностей людства.
Крос-культурний підхід, на відміну від традиційних освітніх схем, спрямовує науково-педагогічну спільноту до пошуку інноваційних шляхів вирішення сучасних освітянських питань, сприяє
більш усвідомленій рефлексії культуро відповідних
ментальних розбіжностей, створює концептуальну
основу для толерантних міжкультурних комунікацій.
Крос-культурний підхід у педагогіці, як загальній так і фаховій, середній та вищий, спрямовує
інтерес науковців, методистів та вчителів до полікультурних аспектів освітніх процесів, які закріплюють суспільні та особистісні прагнення до взаєморозуміння поміж носіями різних культурних традицій та цінностей, сприяють зміцненню
міжкультурних контактів.
Для дослідження важливо, що крос-культурний підхід уможливлює виявлення, через художньо-мовну форму твору та його контекстуальний
зміст, специфічної культуровідповідної картини
світу. Ця специфіка визначається такими категоріями як: цінності, мотиви, настанови, стереотипи,
упередження, які полягають в основі менталітету
того чи іншого суспільства. Науковці Ф. Клукхон и
Ф. Шродбек, досліджуючи системи культуровідповідних цінностей, окреслюють поле можливих відмінностей, у межах якого найбільш значущими є
ментальні ставлення до буття, часу, природи, людини та її діяльності, міжособистісних та особистісно-суспільних відношень [12].
Крос-культурний підхід у мистецькій педагогіці спрямований на вирішення проблеми визначення артефакту (твору мистецтва, художнього тексту) як феномену конкретної культури. Таке позначення відбувається під час занурення в
художньо-естетичну традицію, до якої належить
твір. Тоді як виокремлення його загальнозначущих
смислів (духовної цінності твору) здійснюється в
ході зіставлення з інтелігібельністю артефактів інших культур.
Слід зазначити, що художньо-естетичне світосприйняття студентів та учнів більш ефективно розвивається через їхню особистісну художньо-інтерпретаційну діяльність. За твердженням дослідників, художньо-інтерпретаційна діяльність є
складною структурованою сукупністю різновидів
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діяльності, а саме: сприйняття, розуміння, тлумачення, виконавства [8]. Отже, осягнення учнями художньо-естетичних традицій конкретної країни
може відбуватися через опанування музичного тексту, а саме: усвідомлення специфіки його художньої форми, авторських концепцій та загальнолюдських смислів, які іманентно містяться у тексті
твору. Успішність та адекватність художньо-естетичного осягнення відбувається у залежності від
підготовленості учнів до такої праці, їхньої обізнаності у сфері музичного (у дослідженні − фортепіанного) мистецтва, сформованості системи ціннісних орієнтацій, природньої чутливості до художньої форми.
Цілком зрозуміло, що усвідомлене високохудожнє виконавство художнього твору, належного
до іншої культурної традиції, потребує поглибленого занурення як у художній образ твору, так й у
специфіку художньо-мовної традиції країни. Ця
складна праця душі й розуму, окрім того, що відточує інтерпретаційно-виконавські навички учнів, розширює їхній музичний кругозір, сприяє набуттю
досвіду активного сприйняття й розуміння картини
світу крізь призму художньо-образної мови мистецтва. Все це зумовлює більш динамічне формування в учнів здатності до художньо-естетичного
сприйняття та розуміння навколишнього світу як
Універсуму.
Означені позиції є визначальними у зверненні
до особистісно-діяльнісного підходу. Цей підхід запроваджується на основі аналізу основних положень філософської дисципліни праксеології та наукових досліджень П. Гальперіна, В. Давидова,
Д. Ельконіна, А. Еспінаса, Я. Коменського, Т. Котарбинського, Ф. Фребеля та ін.
Згідно з концепцією Т. Котарбинського, праксеологія (від грец. рraktikos - діяльність) – галузь
філософії, що вивчає людську діяльність як особливий спосіб буття і окремої людини, і суспільства в
цілому [5].
Представляє інтерес той аспект особистіснодіяльнісного підходу, який висвітлює одну з найскладніших проблем філософії – специфіку людської діяльності у її зв'язку з культурою. Цей підхід
дозволяє глибше зрозуміти суть людського буття
через ракурс самореалізації особистості, її практичних навичок щодо створення особистісних і суспільних зв’язків і відносин на духовному та матеріальному рівнях. Багатовекторність людської діяльності характеризує останню як універсальну форму
відношення людини до світу, соціуму, інших людей
і до себе, як засіб забезпечення будь-яких потреб
особистості й суспільства.
За А. Еспінасом, сутність людської діяльності
полягає в реалізації духовно-моральних цінностей
у реальному житті. Для нас становить інтерес трактування науковцем феномену «людська діяльність», як засобу соціалізації особистості, через
освоєння та реалізацію накопичених суспільством
досвіду, цінностей, норм [10].
У психології феномен діяльності – це зовнішня (фізична) та внутрішня (психічна) активність
людини, яка регулюється усвідомлюваною метою;
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специфічний вид активності людини, спрямований
на пізнання та творче перетворення будь-яких явищ
навколишнього середовища, включаючи себе і
умови свого існування; сфера людського буття, якій
притаманні такі характеристики як мотив, мета та
засоби дій [6].
З педагогічної точки зору, специфічною характеристикою освітньої діяльності є когнітивна та пізнавальна функції. Адже, саме вони відповідають за
формування в учнів знань та вмінь, а також навичок
практичного використання набутого у власній художньо-виконавській діяльності. У дослідженнях
С. Смирнова, присвячених феномену навчальна діяльність, акцентується увага на понятті «цілісний
образ світу», на основі якого генеруються пізнавальні процеси [7]. Учений вивчає різні аспекти соціальної природи образу світу, де провідним, на його
думку, є генетичний аспект – зародження і розвиток
образу світу в свідомості людини, які відбуваються
під час її діяльності та комунікації з оточуючим середовищем [Там саме].
Ми вбачаємо в особистісно-діяльнісному підході значний потенціал для формування художньоестетичного світосприйняття.
У ракурсі дослідження важливими є такі положення праксеології, які визначують цю філософську дисципліну як вчення про організацію та управління людською діяльністю, цілеспрямованого
на підвищення її ефективності. Це спрямовує нашу
увагу на перспективні шляхи пошуку інноваційних
засобів та прийомів формування художньо-естетичного світосприйняття учнів. Поняття «інновації»
зазвичай трактують як нововведення в засобах організації будь-яких процесів з метою оптимізації та
інтенсифікації останніх.
Інноваційно-організаційний підхід окреслює
галузь наукових розробок, котрі досліджують загальні методи й умови ефективної та плодотворної діяльності людини. Питання дотичні проблемі організації освітнього процесу засобами інновацій досліджували науковці: І. Бех, Ю. Будас, І. Гавриш,
І. Дичківська, О. Козлова, Ю. Максимов, Л. Подимова, В. Сластьонін та інші.
Так, І. Бех, обґрунтовуючи методологічні засади сучасного освітнього простору, акцентує
увагу на організаційній функції педагогічної діяльності вчителя: «Доцільно організоване за змістом і
формою навчання має високий виховний потенціал,
адже, прилучає особистість до простору світоглядних ідей, формує соціальні установки та ціннісні
орієнтації, гуманістичну спрямованість особистості, її духовні та матеріальні потреби» [2, с. 44].
За твердженням науковця, вибір навчальної інформації та засобів її впровадження детермінований як
соціальним оточенням дитини, так і цілеспрямованістю освітнього процесу на її становлення як особистості. У зв’язку з чим, вчитель має враховувати
потреби та інтенції самої дитини. Лише за таких
умов навчально-виховний процес сприятиме «формуванню цілісної картини світу, уявлень про
зв’язок навколишнього світу та власного внутрішнього життя, збагаченню морального досвіду дитини» [2, с. 44].
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Отже, інноваційно-організаційний підхід дозволяє зосереджено розглядати різні аспекти та фактори формування висококваліфікованих, цілеспрямованих, обізнаних та творчих фахівців у педагогічній сфері. Завдяки означеному підходу
забезпечуються умови для підготовки студентів до
педагогічно-організаційної діяльності, спрямованої
на створення освітнього середовища максимально
сприятливого для формування особистісного світосприйняття учнів.
Практична реалізація інноваційно-організаційного підходу до формування художньо-естетичного світосприйняття полягає у впровадженні в
освітній процес нових організаційних форм, методів та технологій. Останні стимулюють та удосконалюють перевтілення художньо-естетичних надбань особистості в художньо-естетичну проекцію
світосприйняття. В рамках нашого дослідження до
таких інновацій належать, по-перше, технологія організації інтеркультурних музичних фестивалів, подруге, залучення та підготовка до участі в конкурсах та фестивалях молодої генерації піаністів.
Феномен «інтеркультурний фестиваль» розуміється як форму і результат взаємодії різних етнічних груп, з метою їх занурення в інші художньокультурні уклади. Тим самим, участь у інтеркультурних музичних фестивалях стає потужним фактором творчого розвитку учнів і надбання ними виконавсько-інтерпретаційного та художньо-комунікативного досвіду.
Таким чином, відповідно до оголошеної наукової концепції дослідження, у статті висвітлюються
науково-методологічні підходи щодо сутності і формування художньо-естетичного світосприйняття
майбутніх учителів музичного мистецтва. Відповідно до цього доцільним є освоєння методологій та
технологій аксіологічного, крос-культурного, особистісно-діяльнісного та інноваційно-організаційного підходів. Визначені підходи мають спрямовувати освітній процес на занурення учнів у культурне середовище через творче осягнення художніх
домінант тієї чи іншої культури, які є осередком загальнолюдських цінностей. Означені підходи акцентують увагу на комунікаційних відносинах поміж
представниками різних культур, націй, етносів, за-
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вдяки чому, скеровується процес формування гуманістично-спрямованої, толерантної, комунікативної людини.
Визначені науково-методологічні підходи
уможливлюють відбір найбільш вагомих педагогічних принципів, ефективних умов та методів формування художньо-естетичного світосприйняття
майбутніх учителів музичного мистецтва в їх фаховій проекції.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос, посвященный формированию навыка построения различных видов
предложений у детей с общим недоразвитием речи. Приведены основные сложности освоения этого
навыка у дошкольников, раскрыты особенности речевого развития детей с общим недоразвитием речи и
особенности коррекционно-логопедической работы по формированию навыка построения различных видов предложений у данной группы детей.
Abstract
The article deals with the question of the formation of the skill of constructing various types of sentences in
children with a general underdevelopment of speech. The main difficulties of preschoolers mastering this skill are
given, the peculiarities of speech development of children with a general underdevelopment of speech and the
features of correctional and logopedic work on the formation of the skill of building various types of sentences in
this group of children are revealed.
Ключевые слова: предложение, трудности формирования, недоразвитие речи, синтаксическая структура, речь, общее недоразвитие речи 3-го уровня.
Keywords: proposal, formation difficulties, speech underdevelopment, syntactic structure, speech, general
underdevelopment of speech of the 3rd level.
Многие розничной исследователи товаров
подчеркивают активную важность разделении работы этапом над связанные предложением особенности различной продвижении структуры распределение для спроса развития прибыли связной связанные монологической первой речи разделение
детей услуг [1]. Современный синтаксис, согласно
установившейся традиции, опирается на одну из существующих синтаксических концепций – формально-морфологическую, ограничиваясь теорией
членов предложения, которые выделяются по морфологическим признакам. При этом, в центре внимания оказывается преимущественно изолированное предложение. Но в живой речи предложение
всегда выступает как часть целого, "его звено, его
композиционно-синтаксическая ячейка" (Г.А. Золотова). Задачей говорящего и требованиями контекста будет определяться не только выбор конструкции, отбор слов, но и их порядок [4].
Общее изыскание недоразвитие поставка речи
товаровправление – это обеспечивающие такая

предприятия речевая процесс патология, деятельностикоторая системы возникает у детей с первично более сохранным услуг интеллектом системы и слухом, внешней и выражается конечныйв
недостаточной информационное сформированности розничной всех торгового компонентов процесс
языковой распределениесистемы: распределениемлексики, распределение грамматики, широкого фонетики зависимости и, торгового как услуг следствие развивающейся,,,, связной факторовречи.
Внастоящее коммерческая время внутренней
выделяют относятся четыре зависимости уровня
места речевого продвижении развития. Три
развивающейся
описала
сопровождаютсяР.Е.Левина,
четвертый
–
удобством Т.Б.Филичева [4].
В нашем исследовании мы рассматриваем
формирование навыка построения предложений у
детей с общим недоразвитием третьего уровня.
Третий целом уровень удобством речевого поставка развития экономическаяхарактеризуется
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обеспечивающие наличием внутренней развернутой места фразовой воздействуют речи разделение
с элементами деятельности лексико-грамматического целоми фонетико-фонематического заключениенедоразвития. У детей также с общим недоразвитием речи системе отмечаются предоставление
нарушения конечному синтаксической структуры
предложения. Чаще всего, они выражаются в неправильном порядке слов, пропуске или замене
членов предложения, это проявляется даже при повторении предложений. Главную трудность для детей этой группы представляет, создание внутре речевой программы, в результате которой, происходит
грамматическое
структурирование
высказывания.
Формирования отличительным различных элементов сторон также речевой удобством деятельности разделении у дошкольников с общим недоразвитием речи, связаны с позиций зависимости психологии
особенности
и
психолингвистики
уходящие,, имеет зависимости непосредственное
деятельности отношение представлено к проблеме
производитель развития представлено связной
обеспечивающие речи внешней в период спросадодошкольного информационное детства. Формирование спросаэтапом навыков управление построения информационное связных изыскание развернутых прибыли высказываний развивающейся
требует воздействуют использования розничной
всех деятельности речевых торгового и познавательных управление возможностей, розничной одновременно предприятия способствует представлено их элемент совершенствованию. Овладение
прибыли связной также речью торговых возможно,
конечному только системы при активную наличии
распределением
определенного
мероприятий
уровня уходящие сформированности степени словаря системе и грамматического распределение
строя элементов речи. Поэтому,,управление на
внутренней решение элементы задач места формирования производительпостроения предложений,
тийу детей с общим недоразвитием речи, обеспечивающие должна заключение быть увязать направлена обеспечивающие и работа отличительным по
продвижении развитию внутренней лексических
внешней и грамматических распределением
средств внутренней языка.
Анализ элемент литературных спроса данных,
конечный посвященных элементов проблеме этапом формирования системы синтаксической активную структуры разделении предложения связанные
в онтогенезе, относятся позволил информационное
сделать информационное следующие относятся выводы:
– в процессе степени онтогенеза системе ребёнок товаров по-разному распределение овладевает
особенности семантическим места (психологическим) зависимости и фазическим услуг планами закупочной речи. Внешняя установление речь закупочной развивается товаров от торговых слова особенности к предложению, процесс внутренняя,
заключение наоборот, коммерческая от элементов
предложения отличительным к слову;
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– эволюция целом поверхностной торгового
структуры воздействие предложения производитель отражает зависимости постепенно мероприятий формирующийся факторов у ребёнка особенности механизм установление структурирования отличительным
действительности
связанные
(смысловой установление - семантический зависимости - поверхностный относятся синтаксис);
– процесс производитель овладения целом
грамматическими целом обобщениями воздействуют в сфере заключение синтаксиса разделении
становится места возможным торгового только
внешней при воздействуют сформированности воздействие у ребёнка предоставление следующих этапом операций конечный (Е.Ф.Соботович, 1997) [3]:
а) более смыслового заключение структурирования торговых наглядной являясь ситуации, деятельности выделения экономическая в ней производитель основных элементов семантических увязать
единиц;
б) конечный установления отличительным
смысловых заключение отношений предоставление
между элементов выделенными внешней элементами мероприятий ситуации;
в) широкого соотнесения воздействие элементов заключение ситуации розничной с их элемент
языковым предоставление обозначением;
г) элементы усвоения коммерческая синтаксического услуг значения розничной слова активную
в структуре услуг высказывания;
д) представлено дифференциации представляют грамматических этом классов прибыли слов.
Логопедическая работа с детьми с общим
недоразвитием речи обуславливается рядом общедидактических и специфических принципов:
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение этого
принципа предполагает учет зоны ближайшего развития ребенка для создания подходящих условий с
целью полной реализации его потенциальных возможностей.
В соответствии с данным принципом, работа
должна быть построенна комплексно, включая в занятия упражнения не только для решения явных
проблем у ребенка в построении простых распространенных предложений, но и общеразвивающие
задания, которые направлены на предупреждение
отклонений в психическом и физическом развитии
ребенка.
2. Единство диагностики и коррекции.
Этот принцип демонстрирует важность и целостность процесса оказания психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обследование с помощью комплексной диагностики ребенка,
на
основе
результатов
которой,
определяются цели и задачи коррекционной работы. При этом, осуществляется постоянный контроль за развитием умений построения синтаксической структуры, за связностью речи ребенка, его
поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний.
3. Приоритетность коррекции каузального
типа.
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Каузальная коррекция - предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития.
Согласно данному принципу, работа выстраивается поэтапно. Сперва, следовать констатирующим измерениям, затем организации и проведении
коррекционных занятий, оканчивающихся еще одним контрольным измерением. Сами занятия для
детей выстраиваются по принципу, «от простого к
сложному».
4. Деятельностный принцип.
Идеей этого принципа является то, что деятельность выполняет главную роль в психическом
развитии ребенка. Этот принцип подразумевает,
что главным приемом коррекционного и развивающего воздействия, является, формирование активной деятельности ребенка и создание наилучших
условий, для обучения ребенка ориентироваться в
конкретной ситуации.
5. Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей детей.
Опираясь на этот принцип, следует учитывать
соответствие процесса развития ребенка, как психического, так и личностного, с нормой, учитывая
в то же время уникальность и своеобразие каждой
личности. Нормальное развитие соотносится с понятием «психологический возраст». Смысл этого
понятия раскрывается в описании типа строения
личности и ее деятельности, в психических и социальных изменениях, которые определяют сознание
ребенка, его отношение к окружающему миру, весь
ход его развития.
6. Привлечение ближайшего социального
окружения к работе с ребенком. Невозможно,
чтобы дети развивались изолированно, вне социума. Перенос новых умений и навыков, которые ребенок приобретает на коррекционных занятиях, в
реальную жизненную практику возможен лишь при
помощи родителей ребенка, при их участии в реализации новых способов общения и взаимодействия с ним.
7. Комплексность развития ребенка.
Этот принцип демонстрирует важность и необходимость развития всех высших психических
функций комплексно. Развитие только одной психической функции невозможно без совершенствования всех остальных. Поэтому, для успешной коррекционной работы над недостатками речевого развития, необходимо обратить особое внимание на
степень сформированности мышления, восприятия,
внимания, воображения и памяти.
8. Динамичное развитие заданий.
Принцип предполагает подбор лексического
материала, игр, заданий на развитие высших психических функций, физического развития с условием
«от простого к сложному». Это способствует
успешному выполнению заданий в процессе обучения.
9. Обеспечение мотивации.
Идеей этого принципа является то, что детям
необходимо постоянно обеспечивать интерес к
учебному материалу, который предлагается им на
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занятиях. Обеспечить положительную учебную мотивацию поможет использование разнообразных
инструкций, игровых приемов, большого количества красочного, наглядного материала, использования в работе инновационных технологий, будь то
компьютер, проектор или интерактивная доска. Детям следует предлагать решать проблемные ситуации, помогать им правильно распределять роли в
командной деятельности. Использование системы
поощрения, словесной оценки очень важный момент в работе с детьми, эти приемы так же помогут
обеспечить учебную мотивацию.
Работа с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи по формированию синтаксической структуры простого предложения
должна быть направлена на:
– осмысленное использование ребенком простого распространенного предложения, в системе
его социального взаимодействия (в общении со
взрослыми и сверстниками, в играх, просьбах и
т.д.);
– осмысленное использование ребенком простого предложения, для выражения мыслей, чувств,
эмоционального состояния, комментирования собственных действий.
Для достижения данных целей необходимо решить ряд следующих задач в логопедической работе:
– составление предложений на основе демонстрирования различных объектов с сопоставлением
и опорой на их графические символы;
– использование имеющегося опыта, интересов и знаний воспитанников по разным темам в
процессе построения предложений;
– последовательный разбор, анализ и комментирование сюжетных ситуаций, выраженных графически, с помощью мультипликации и др. способами;
– составление плана индивидуального учебного маршрута и развития на каждого воспитанника с фиксированием его успехов;
– формирование правильного произношения
падежных окончаний;
– знакомство детей с родовыми и числовыми
признаками частей речи;
– ознакомление детей со структурой простого
распространенного предложения, особенностях
употребления различных частей речи;
– отработка способов построения простого
предложения, закрепление умений использования
дополнительных членов речи и распространения
ими простого предложения;
– составление связанных высказываний, рассказов, отработку осмысленного понимания специфики употребления простых распространенных
предложений.
Несмотря на большое количество работ по
коррекции речевого недоразвития, даже при коррекционно-логопедической работе неправильное
построение синтаксической структуры предложений могут иметь стойкую форму и наблюдаться в
старшем возрасте. Данная проблема вынуждает искать, совершенствовать старые и новые методики
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коррекции речевого недоразвития, которые смогут
формировать предпосылки развития речи и полноценные представления об окружающем мире.
При систематической работе дети с общим
недоразвитием третьего уровня могут показать высокие результаты при составлении простых и сложных предложений, как дети с нормотипичным речевым развитием. Им под силу составление распространенных простых предложений, сложных
предложений, а также употребление этих предложений в обиходно-бытовой речи. Для подтверждения этого, можно выделить методику, разработанную Н.Ю. Боряковой и Т.А. Матросовой, которая
направлена на формирование умений правильного
построения синтаксической структуры предложения.
Таким образом, обобщая изложенный материал можно сделать вывод,что обучение оказывает
положительное влияние насостояние мыслитель-
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ной, познавательной деятельности детей, стимулируетразвитие высших психических функций и мыслительных операций (анализа,синтеза, сравнения,
обобщения, умозаключение), пробуждает интерес
кпостроению предложений, их распространению
однороднымичленами.
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Аннотация
Рассмотрим поэтапно, из курса в курс как осуществлялось дидактическое управление колледжами
технического профиля в соответствии со схемой: постановка цели → информационное обеспечение (диагностирование особенностей обучающихся) → формулировка задач в зависимости от цели и особенностей
обучающихся → проектирование, планирование деятельности для достижения цели реализация проекта
→ контроль за ходом выполнения → корректировка → подведение итогов. Четвертая и пятая часть данной
схемы осуществляется именно в рамках второй подсистемы – образовательной.
Abstract
Let us consider, step by step, from course to course, how didactic management of technical colleges was
carried out in accordance with the scheme: goal setting → information support (diagnosing students 'characteristics) → task formulation depending on the students' goals and features → projecting, planning activities to achieve
the project implementation → monitoring of progress → adjustment → summing up. The fourth and fifth part of
this scheme is carried out within the framework of the second subsystem - the educational one.
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Как отмечалось ранее, в стандартах СПО по
специальностям технического профиля отсутствуют компетенции, формируемые на базе общеобразовательных предметов естественнонаучного
цикла, что вызывает трудности в проектировании
компетентностно и профессионально значимых
учебных планов и учебных курсов и появляется
необходимость разработки и формулировки как общих, так и пропедевтических профессиональных

компетенций [6]. «В этом проявляется несоответствие между ФГОСами второго поколения основной школы и ФГОСами третьего поколения СПО»
[2]. Это еще и усугубляется тем, что содержание и
структурное построение учебников по естественнонаучным дисциплинам (физике, химии, биологии,
математике), допущенных Министерством образования РФ, «отстают» от требований ФГОС СПО.
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Это создает проблему в построении логики учебного материала, а для преподавателей физики еще
и в проектировании лабораторных и практических
работ.
Перед преподавателями естественнонаучных
дисциплин СПО стоит задача разработки и реализации компетентностно и профессионально ориентированных учебных планов и учебных курсов, а в
ФГОСах не прописаны, какие компетенции конкретно необходимо формировать у студентов. В результате приходится осуществлять лишь нисходящее проектирование учебного курса, когда «ведение
разработки
объекта
происходит
последовательно от общих черт к детальным» и
кроме того «при нисходящем проектировании возможно появление требований, впоследствии оказывающихся нереализуемыми» [там же] по различным соображениям. Тогда как при осуществлении
восходящего проектирования «возможен ход разработки от частного к общему» [там же], что в создавшейся в настоящее время ситуации не применительно к проектированию курса естественнонаучных дисциплин в СПО. При данном пути
проектирования «возможно получение объекта, не
соответствующего заданным требованиям» [там
же], в нашем случае модели выпускника СПО. Как
показывает опыт, в реальной жизни, вследствие
итерационного характера проектирования, оба его
вида должны быть взаимосвязаны.
«Слово «алгоритм» произошло от латинской
формы написании имени великого древнегреческого математика IX в. Мухаммеда ибн Муссы альХорезми (что означает «из Хорезма») – Algorithmi,
который сформулировал правила выполнения четырех арифметических действий над числами в десятичной системе исчисления. Слово «алгоритм»
связано с именем знаменитого древнегреческого
математика Евклида, который так назвал сформулированные им правила нахождения наибольшего
общего делителя двух чисел. Систему правил выполнения математических действий в Европе называли термином «алгорифм», который впоследствии
переродился в «алгоритм», обозначавший правила
решения задач определенного вида» [4].
Алгоритмизация учебного процесса, без которой немыслимы ни программированное обучение,
ни педагогическая технология и алгоритмизация
проектирования компетентностно-ориентированного содержания любого естественнонаучного
учебного курса в условиях реализации ФГОС СПО
и ПС обладают одинаковыми свойствами. На наш
взгляд, наиболее полно эти свойства представлены
М.С. Пак в пособии «Алгоритмика при изучении
химии» [4]. Она считает, что «алгоритм – это конечная последовательность точно сформулированных правил решения некоторых типов задач»
[5].
Первым наиболее значимым свойством любого алгоритма является его массовость. «Если алгоритм разработан для решения данной задачи, то
он должен быть применен для решения задач всего
типа» [5]. «Пошаговый (дискретный) характер ал-
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горитма» [5] характеризует его дискретность, когда «преобразование исходных данных в конечный
результат осуществляется дискретно, т. е. действия
или команды в каждый последующий момент времени выполняются по четким правилам вслед за
действиями, имевшими место в предыдущий момент времени. Только выполнив одно указание,
можно перейти к выполнению следующего» [5].
В нашем алгоритме проектирования компетентностно-ориентированного содержания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации
ФГОС СПО и ПС это свойство алгоритмов нашло
отражение в семи взаимосвязанных и взаимообусловленных этапах.
1 этап. Ознакомительный. Подготовка к проектной деятельности. Содержит пять ступеней,
начиная со знакомства с ФГОС СПО по направлению подготовки и заканчивая со знакомством с требованиями к материально-техническому оснащению учебного процесса, отраженными во ФГОС
СПО и ПС по направлению подготовки, в ОПП.
2 этап. Аналитический. Содержит знакомство
с примерной учебной программой дисциплины и
примерной учебной программы дисциплины ФГОС
СПО по структурным компонентам (шаблону), алгоритму проектирования и предлагает изучить аналоги рабочих программ по дисциплине (отечественные и зарубежные) и осмыслить шаблон рабочей программы, построенный на компетентностном
подходе и представленный в модульном формате.
3 этап. Проектный. Все семнадцать действий
этого этапа, начиная с выделения компетенций,
формируемых на этой дисциплине, и, заканчивая
разработкой материально-технического обеспечения реализации рабочей программы, согласно требованиям ФГОС СПО, ООП по направлению подготовки, ориентированы на структурирование содержания учебной дисциплины.
4 этап. Создание текста рабочей программы
содержит три действия и заканчивается выкладыванием проекта программы на сайт учебного заведения, можно провести форум.
5 этап. Экспертный. Пять действий этого этапа
предполагает два уровня экспертизы.
6 этап. Утверждение рабочей программы.
7 этап. Функционирование рабочей программы
предполагает не только введение программы в систему, но ежегодное прохождение процедуры переутверждения рабочей программы в методической
комиссии и осуществление обратной связи со студентами посредством анкеты-отзыва на ведение
дисциплины, но и фиксацию уровней сформированности компетенций.
Все 43 действия преподавателя в соответствии
с предложенным алгоритмом и третьим свойством
любого алгоритма – детерминированностью
были оценены по 10-балльной системе оценивания
22 преподавателями физики колледжей Брянской
области 26.03.2014 г. (см. главу IV диссертации).
В процессе реализации предложенного алгоритма была разработана и апробирована совместно
с преподавателями – экспериментаторами (Брян-
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ский строительный техникум) схема технологической карты реализации механизма компетентностно и профессионально ориентированного проектирования естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Необходимость реализации
подобной карты сегодня диктуется изменившейся
образовательной парадигмой, ориентированной на
подготовку не столько «обученной», сколько социально-адаптированной,
конкурентоспособной,
творческой личности. Личности, которая сможет
«самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные
последствия; способной к сотрудничеству, отличающейся мобильностью, динамизмом, конструктивностью» [3]. Решение данной проблемы в условиях
внедрения в образовательную практику ФГОС в
интеграции с ПС предполагает переход на новое содержание профессионального образования, разработку нового поколения учебно-программной документации для конкретной профессии, а также совершенствование форм диагностики, контроля
знаний, умений, навыков для повышения качества
образования.
В исследовании Л.П. Борисовой диагностика
качества обучения студентов средних профессио-
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нальных учебных заведений определяется как процесс контроля, проверки, учета, оценивания, накопления статистических данных о результатах их образовательной деятельности (уровня обученности и
обучаемости; уровня сформированности общеучебных (универсальных) умений и навыков, а также
уровня владения творческой деятельностью) с целью выявления динамики образовательных изменений и личностных приращений, коррекции процесса обучения [1].
В нашем исследовании осуществление диагностического контроля за обучающимися на всех этапах дидактического процесса - от начального восприятия теоретических знаний и до их практического применения происходило посредством
технологии пропедевтического формирования общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) студентов колледжей, позволяющей
определить не только уровень сформированности
компетенций, но и оптимизировать способы их
оценки.
Схематически данная технология представляет собой совокупность четырех этапов, каждый
из которых, оценивается по бальной шкале. Максимальное количество баллов, которое можно
набрать по сумме

Рисунок 1. - Схема технологической карты реализации механизма компетентностно-ориентированного
проектирования естественнонаучных дисциплин в СПО
всех этапов составляет 100, то есть этапы с
первого по четвертый могут оцениваться, например, в 15, 30, 20 и 35 баллов соответственно.
На первом этапе пропедевтического формирования профессиональных компетенций студентов
колледжей осуществляется тематическое наполнение модулей соответствующим лекционным материалом. Проверка степени владения студентом материалом изучаемой дисциплины реализуется на
уровне «знать». Для повышения уровня усвоения и

контроля правильности восприятия лекционного
материала и усиления эффективности познавательной деятельности студентов преподаватель может
использовать экспресс – контроль или метод написания студентами рефератов и т.п.
При освоении специальностей СПО технического профиля естественнонаучные дисциплины
(например, физика) изучаются как профильные
учебные дисциплины. Трудоемкость каждого из
модулей определяется сложностью содержания
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теоретического материала (составляющего тот или
иной модуль), а также наличием или отсутствием
связи учебного материала с общепрофессиональными и специальными дисциплинами, которые
только будут изучаться студентами на более старших курсах обучения. Так, например, трудоемкость
лекционного материала по дисциплине «Физика»
составляет 3 б., 3 б., 5 б., 1 б., 3 б., с первого по пятые модули соответственно. Максимальная трудоемкость отведена на третий модуль, так как в программе по физике, реализуемой при подготовке
студентов по специальностям технического профиля доминирующей составляющей является раздел «Электродинамика» (модуль 3) в связи с тем,
что большинство специальностей СПО, относящихся к этому профилю связаны с изучением электротехники и электроники. Поэтому задания
именно этого модуля имеет набольшее количество
баллов (5 б.) при оценке.
На втором этапе оценивается степень владения материалом, применения теории на практике на
уровне «знать» и «уметь». Данный этап может быть
представлен лабораторными работами, а также задачами и заданиями, в которых нет явного указания
на способ выполнения, т.е. студент для их решения
самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного блока позволяют оценить
не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении стандартных (типовых)
задач. Логическое же мышление студента в данном
случае выступает средством достижения «умений».
На втором этапе пропедевтического формирования ОК и ПК у студентов колледжей технического профиля осуществляется на практике закрепление теоретических знаний по естественнонаучным дисциплинам по каждому из пяти пройденных
модулей. На этом этапе наша технология предполагает, что студенты выполняют задания, требующие
от учащихся применять формулы; оперировать законами и теорией, осуществлять расчет сил; планировать и выполнять эксперименты, определять зависимости физических величин, оценивать характер этих зависимостей и т.п.
Преподаватель физики "Брянский строительный колледж" считает, что уровень усвоения лекционного материала по первому модулю «Основы
механики» могут быть наиболее успешно оценены
по решению студентами графических задач; по
умению произвести расчет сил в динамике, применить законы Ньютона и колебательного движения
при решении задач, а также при использовании полученных теоретических знаний и умений при выполнении лабораторной работы по определению
ускорения свободного падения с помощью математического маятника. Таким образом, трудоемкость
выполняемых заданий (4 б., 8 б., 8 б., 6 б. и 4 б.) на
втором этапе определяется способностью студента
приобретенные знания, умения и в стандартных и
нестандартных ситуациях.
Следует отметить, что практическая направленность лабораторных работ требует от преподавателей большой работы, которая проявляется в
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том, чтобы содержание деятельности студентов являлось предпосылкой правильного мышления и
речи, вело их к дальнейшей углубленной самостоятельной работе, активизировало их мыслительную
деятельность (необходимость развития которых
предписывалось требованиями к развитию гепотетико-дедуктивного мышления студентов в первой
подсистеме нашего исследования), развивало логику, и, наконец, вооружало методами практической работы, необходимыми для успешного овладения профессиональными компетенциями и профессиональной квалификации в будущем при
последующем изучении родственных общепрофессиональных и дисциплин, входящих в соответствующий МДК.
В свою очередь решение стандартных задач
средней сложности на втором этапе способствует
формированию практических умений и подготавливает студентов к продуктивной реконструктивной (эвристической) деятельности, т.е. третьему
этапу освоения учебного материала. Эвриcтическая деятельность выполняется не по однозначным
правилам, а основывается на умении и понимании
студентом логической взаимосвязи терминов и понятий в определениях, законах, теоремах; на умении добывать субъективно новую информацию путем трансформации ранее известной; решать задачи
высшей профессиональной сложности, рационально решать прикладные профессиональные задачи; выполнять творческие работы по одной из
тем, предложенных преподавателем. Таким образом, на третьем этапе применения технологической
карты предусматривается применение комплекса
умений, необходимых для самостоятельного конструирования способа решения задания.
Оценку освоения дисциплины на уровне
«знать», «уметь», «владеть» (третий этап) предлагается осуществлять на основе подготовки студентами колледжей технического профиля творческой
работы и/или презентации по одной из тем, выполнения домашней лабораторной работы, а также за
счет решения прикладных задач, имеющих профессиональную направленность. Использование последних позволяет отследить степень усвоения обучающимися не только теоретического фундамента
естественнонаучных дисциплин, но и их прикладное содержание. Характерными чертами применяемых на данном этапе задач является синтез знаний
из разных теоретических разделов естественнонаучных дисциплин и смежных дисциплин, направленность на выработку у студентов колледжей умения соотнести сложившуюся на практике ситуацию
с конкретной предметной областью и дать профессиональную интерпретацию полученных результатов.
Оценка сформированности у студентов общекультурных и профессиональных компетенций по
естественнонаучным дисциплинам с учетом профиля получаемой специальности осуществляется
на четвертом этапе. Оценивание происходит в процессе проведения в середине учебного года итоговой контрольной работы за 1 семестр (модуль 1, модуль 2), а также в конце учебного года - экзамена.
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Трудоемкость используемого материала для контроля оценивается в 15б. и 20б. соответственно.
Итоговая результативность пропедевтического формирования общекультурных и профессиональных компетенций с первого по четвертые
этапы рассматриваемой технологии по естественнонаучным дисциплинам рассчитывается по формуле:

P  k Л 15б  k П  30б  k З  20б  k ИК  35б,
где: k Л  0,2  1 - коэффициент эффективности усвоения теоретического курса;

k П  0,2  1 - коэффициент сложности решения практических задач;

k З  0,2 1-

коэффициент сложности зада-

ний с учетом специфики раздела физики;
kик  0,5  1- коэффициент сложности тестовых вариантов экзамена (зачета).
min
Pmax
 11,0  100б.

Таким образом, предлагаемая нами структура
пропедевтической технологии дает преподавателю
возможность диагностировать результаты учебного
процесса как по преподаваемой дисциплине (модулям, темам), так и качество знаний студентов по узловым точкам профессионального мастерства, что способствует развитию у студентов логического мышления, формирования практических умений и навыков,
самоконтроля, самоанализа. Причем, процесс ступенчатого формирования профессиональных компетенций студентов идет от простого к сложному и предполагает переход количества в качество.
Использование пропедевтической технологии
позволяет осуществлять поэтапное формирование
умственных действий обучающихся, их способности
(или готовности) применять знания, использовать
обобщенные способы выполнения действий.
Необходимо отметить, что использование пропедевтической технологии формирования профессиональных компетенций у первокурсников позволяет не
только отслеживать конкретные достижения студента
на каждом из четырех её этапов и обогащать качество
учебного опыта, но и позволяет решить еще одну
очень важную задачу – реализовать диагностическую
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технологию внешнего оценивания компетенций на
всем пути освоения содержания учебной дисциплины.
Дополнение пропедевтической технологии уровнево-критериальной системой контроля позволяет
фокусировать внимание на результатах каждого отдельного студента, проводить тщательный мониторинг успешности освоения студентами материала
изучаемой дисциплины, одновременно контролировав у них уровень сформированности профессиональных компетенций. В результате на основе поэтапного
формирования и анализа учебных достижений студентов появляется возможность фокусировать внимание на результатах каждого отдельного студента, что
особенно важно при формировании социально-адаптированной, конкурентоспособной, творческой личности.
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Анотація
У статті розглянуто систему лексики давньоанглійської мови та її особливості. Окреслено основні
історичні події та чинники, що зумовили наступні трансформації лексичного фонду англосаксів. З’ясовано
мовні контакти та екстралінгвістичні фактори впливу. Проаналізовано поетичні твори як пам’ятку англосаксонського епосу. Визначено види запозичень за їх формою.
Abstract
The article deals with the Lexical System of Old English language and its peculiarities. It is described the
main historical events and factors, which made the next transformations of Old English Lexicology. It is established the language contacts and extra linguistic influence factors. It is analyzed poems as the Old English epic
landmark.
Ключові слова: мовний контакт, запозичення, германські мови, екстралінгвістичні фактори.
Keywords: linguistic contact, loanword, German languages, extra linguistic factors.
Епоха раннього середньовіччя в історії англосаксів, на думку В.П. Секиріна, характеризується як
соціально нестабільний етап становлення констант
в різних сферах життя [6, с. 4].
Вважається, що давньоанглійський період був
несприятливим для розвитку соціально-інтелектуальної складової життя давнього суспільства, факторами чого є постійні завоювання, війни, переселення, христинізація та інші історичні події (Jh. Algeo). Проте після проникнення християнства на
територію англосаксів розпочалася саме активізація писемності та подальший розвиток англійської
мови, король Альфред сприяв цим процесам, створивши спеціальні умови для написання різних творів і перекладів, залучивши до цієї роботи письменників і знавців латинської мови, яка на той час була
мовою “освіченості”. Давні монастирі (Canterbury,
Glastonbury, Wearmouth, Lindisfarne, Jarrow, York)
стали великими центрами науки, де відомі особи
(Aldhelm, Benedict Bishop, Bede, Alcuin) отримали
свої грунтові знання [9, p. 85].
Потрібно згадати історичні події, що стали передумовою великих змін давнього cуспільства, а
саме період X–XI ст., який включає три парадигми
історичних зворушень: переселення на територію
Британських островів, прийняття християнства,
нормандське завоювання (D. Freeborn). Звичайно,
до цих подій були інші мовленнєві контакти, події
та явища, що передували, проте саме X ст., за спостереженнями Дж. Алгео, вплинули значно на
життя англосаксів. Ці глобальні соціально-культурні зміни також відобразилися на особливостях

лексики давньої мови англів. Література давньоанглійської мови також досягнула своєї величі [9, p.
85.]. Однак, дослідження, присвячені вивченню
давньоанглійської лексичної системи, ускладнюються з причин обмеженого письмово зафіксованого ряду ранніх англосаксонських поетичних
текстів (M. Deutschmann).
Особливо значимими є англосаксонські текси,
що залишилися єдиним джерелом інформації насьогодні, де можливо простежити синкретичні
зв’язки, первісне мислення і світобачення людини,
а головне – це лексику, яка стала фундаментом наступного розвитку англійської мови. Загальною кількістю творів є близько 400 в цілому. Найстарішим із яких є “Гімн Кедмона” (658–680 рр.), а найбільшим – “Англосаксонська Хроніка”, проте
епічна поема “Беовульф” є найпопулярнішою серед
решти інших у різних наукових колах, що підтверджено теорією “Беовульфознавства”.
Влучно охарактеризував цю поему, за словами
О.О. Смирницької, дослідник із давньоанглійської
поезії Ч. Кенеді, як “[…] комплекс віршів, майже
повністю закритий головами вчених […]” [7, с.
182].
Цей твір, написаний давньоанглійською мовою, вже тоді мав значний словниковий склад і кількість синонімів. Прикладом є характеристика головного героя 36 різними словами: 20 із яких підкреслюють його людські якості, 12 – воєнні
характеристики, 11 слів пов’язані із морською справою і мореплавством [2, с. 54–58]. У “Беовульфі”
наявна велика кількість “кеннінгів” (спеціальні метафори) і складних слів-алюзій [9, p. 50, 78, 80].
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Безперечно, що давньоанглійська мова є дуже
складною порівняно із сучасною англійською навіть із граматики: роди, відміни, класи дієслів тощо.
Тому вона є синтетичною (M. Deutschmann), тобто
використовувалися різні форми закінчення, що сигналізували про граматичну функцію слів, а порядок слів у речення не мав такого великого значення
як сьогодні у сучасній англійській мові, яка є аналітичною [11, p. 9–10].
Ж. Багана погоджується із вище зазначеним і
доповнює думку дослідника, що “[…] давньоанглійська мова зберігала свою морфологію, засновану
на системі флективних форм. Ця складна система
флексій була характерною рисою всіх індоєвропейських мов. Іменники мали чотири відмінки, прикметники налічували дві групи флексій, залежно від
того, використовувалися вони у слабкій або сильній
відміні. Займенники були розділені на розряди і
мали три роди, два числа і чотири відмінки. Система відношень між іменниками, прикметниками,
займенниками і давньоанглійськими діалектами
може бути уподібнена за аналогією із латинської,
грецькою або іншими індоєвропейськими мовами
[...]“ [1, с. 2–3].
Тому для опанування давньоанглійської мови,
а особливо її лексики неодмінно слід вивчати не
лише лексичні одиниці, а й позамовні явища та фактори впливу, яку мали місце у давній період розвитку мови.
Від кінця І до кінця IV ст. о. Британія був провінцією Римської імперії (крім північної частини
Шотландії). У 407 р. римські війська залишили острів із-за нападів варварів. З погляду Дж. Алгео, це
призвело до того, що римо-британські зв'язки фактично припинилися і Римська культура у Британії
почала занепадати [9, p. 80–81].
Від сер. V ст. розпочалося вторгнення на територію Британії англосаксів. Тогочасна Англія не
була королівством, тобто вона не була закритою
державою, а мала шляхи для проникнення нових
елементів. Саме племена, які вторглися до Британії,
створили сім малих королівств (гептархія): Kent,
Essex (East Saxons), Sussex (South Saxons), Wessex
(West Saxons), Mercia (Angles), Northhumbria
(Angles), East Anglia, де використовувалися також
діалекти давнього періоду (нортумбрийський, мерсийській, уесекський, кентський).
Для вивчення словникового складу давньоанглійської мови слід зрозуміти наслідки розпаду протогерманської мови, передусім чотирьох старших
германських мов, а саме: давньоанглійської (мова
Англії), давньосаксонської (мова північної Німеччини), давньоверхньонімецької (мова південної Німеччини), давньонорвезької (мова Норвегії, можливо функціонувала в Ісландії і відома як давньоісландська) [9, p. 50].
За словами М. Дойчман, англійська мова належить до германської гілки індоєвропейських мов.
Ця група була спільною мовою у регіоні річки
Ельби близько 3000 р. тому. Близько II ст. ця спільна германська мова розділилася на три підгрупи
(East Germanic, North Germanic, West Germanic).
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Саме західно-германська мова є пращуром для сучасної німецької, нідерландської, фламандської,
фризької та англійської мов [11, p. 6].
Слід зважати також на історичні чинники
впливу на мову, перш за все, християнізація германських народів, яка почалася в VI ст. н.е. і зумовила
поширення серед германців латинського письма в
формі мінускула (інсулярний англосаксонський та
континентальний каролінгський). Оскільки більшість літературних пам’яток давньоанглійського
періоду дійшли до нас у вигляді переписів, зроблених монахами, то закономірно, що виконані вони
латинським алфавітом [10, p. 16–38].
Стосовно переходу від рунічної до латинізованої системи письма, то це відбувалося протягом кількасот років. Відомим є факт, що давнє суспільство не записувало усних поетичних творів, а переказували із покоління в покоління. Лише
християнство та наступна латинізація письма надали змогу записати давні поетичні твори. К.П. Корольова надає підтвердження цих тверджень, адже
загальнонаукова думка, що автором поеми “Беовульф” є дві особи. Згідно з її спостереженнями, що
перший автор змістовно-ідеологічного корпусу був
язичником, жив у епоху близьку або подібну із життям Беовульфа і описуваних у поемі подій. Другим
співавтором був високоосвічений церковний прислужник, походив із племені гаутів, про це свідчить
його захоплення вчинками і благодійністю Беовульфа [3, с. 117].
Таким чином, серед усього корпусу давньогерманських текстів, англосаксонська поезія, значною
мірою завдяки християнству, якнайкраще репрезентує творчість давніх германців (Ю.В. Тесленко). З
появою кліриків письмову фіксацію здобули майже
всі твори, які дійшли до наших днів. Ці події зумовили християнізацію давньогерманського доробку і
зупинили автентичний характер давньогерманської
спадщини.
Щодо рукописного тексту “Беовульфа”, то він
належить перу двох монахів-писців, роботи яких
межують на слові mōste (див., напр., Бео 1939: þæt
hit sceāden-mǽl scÿran mōste). Фрагмент Беовульфа:
1–1939 частіше позначається як “А”, а фрагмент
Беовульфа: 1939–3182 – як “В”. Найбільш очевидна
відмінність у мові двох фрагментів А та В полягає
у чисельних використаннях дифтонгів іо та īо у
фрагменті В, що можна пояснити кентським впливом. Найяскравішим прикладом є написання імені
Bīоwulf; на противагу цьому, подібні форми майже
зовсім відсутні у фрагменті А [8, с. 37–39].
Таким чином, перехід на латину був рушійною
силою розвитку давньоанглійської мови. Англійський алфавіт не був ніколи сталим сам по собі. На
відміну від англійської традиції, яка вирішувала
схожі питання шляхом додавання нових символів,
північні германці додатково навантажували вже
існуючі знаки.
Стосовно словникового фонду, то він також не
був сталим. Цьому сприяли постійні контакти із іншими народами. Результатом чого були запозичені
лексичні одиниці, що потрапили до мови англів, саксів та ютів.
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Загадом запозичення за формою можуть бути
простими словами (сталі форми запозичення) і гібридними композитами (комбінуються із лексичними одиницями мови-реципієнта) [5, с. 205].
Повертаючись до словникового складу поеми
“Беовульф”, за спостереженнями Ю.В. Тесленка,
кожне десяте слово в давньоанглійській поемі “Беовульф” є композитною назвою. Це підтверджує той
факт, що давньоанглійська мовна система мала тенденцію до комбінування слів в одну словоформу.
Іншим варіантом запозичень є додавання окремих звуків та морфер, що відбувається у процесі їхнього вторинного виділення із великої кількості нових слів у мові. Дж. Алгео називає суфікси давньоанглійської мови (hybrid formations), що додавалися
до запозичень і створювалися нові слова (-isc, -dōm,
-ere, -ian) [9, p. 250–251]. Ці слова із частковою морфологічною субституцією, за словами М.П. Кочергана, є словотвірними запозиченнями.
Запозичення також можуть бути прямими та
опосередкованими за способом проникнення до
мови. Прямі безпосередньо переходять із однієї
мови у іншу, а опосередковані проникли за допомогою посередництва третьої. [4, с. 231].
Відомим варіантом результату запозичень є
виникнення великої кількості дублетів – це слова
ідентичного походження (А.Л. Міщенко), що мають різну фонематичну структуру і значення, оскільки були запозичені із різних джерел та різні в періоди мови .
Важливим фактором проникнення нової лексичної системи до давньоанглійської мови є її джерельна база, якою стала релігійна, церковна, побутова, наукова, культурна, географічна, поетична,
торгівельна, господарська лексика, що адаптувалася або не адаптувалася у давньоанглійській мові.
Загальний огляд лексичної системи давньоанглійської мови і екстралінгвістичних чинників, що
мали вплив на її формування і дають змогу отримати таку інформацію щодо змін у лексиці, які відбувалися у англосакському періоді мови. Єдиним
найактуальнішим поетичним твором того часу лишилася героїчна поема “Беовульф” як віддзеркалення історії та життя первинного суспільства.
Епоха християнізації, переселення, постійні набіги
та мовні контакти тощо стали причинами змін у
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словниковому фонді англійської мови, що зумовило лінгвістичні трансформації лексики.
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Анотація
У статті досліджуються особливості функціонування та лексико-семантична організація японських
екзотизмів у сучасній англомовній художній літературі. На прикладі роману американського письменника
Артура Голдена «Memoirs of a Geisha» проаналізовано функції екзотизмів трьох видів: екзотизми, що номінують персоналії; екзотизми, що позначають побутові реалії та атрибути одягу; екзотизми, що позначають абстрактні поняття та реалії культурного життя Японії.
Abstract
The article deals with the peculiarities of functioning and lexical-semantic features of the exoticisms in modern English-language fiction. On the basis of the novel «Memoirs of a Geisha» by American author Arthur Golden
we analyzed the functions of the exoticisms of three types: exoticisms nominating people, exoticisms denoting
domestic realia and clothes, exoticisms denoting abstract notions and realia of the cultural life of Japan.
Ключові слова: екзотизми, лексико-семантична організація, англомовна художня література.
Keywords: exoticisms, lexical-semantic organization, English-language fiction.
Запозичення іншомовних елементів є одним із
важливих способів збагачення словникового
складу будь-якої мови. Загальновідомим є той факт,
що англійська мова активно запозичувала іншомовні лексичні одиниці упродовж усієї історії, головним чином з таких мов, як латинська, скандинавська і французька. Сучасна ж англійська запозичує дедалі більш активно слова практично з усіх
мов світу.
Мета цієї статті – дослідження лексико-семантичних особливостей одного із різновидів іншомовної лексики – японських екзотизмів, а також виявлення особливостей їх функціонування в художній літературі. Матеріалом дослідження став
роман американського письменника Артура Голдена «Memoirs of a Geisha».
Перш ніж перейти до опису результатів дослідження, необхідно зупинитися на визначенні статусу екзотизмів в ієрархії видів запозиченої лексики.
Одним із типів іншомовних слів є екзотична
лексика. Екзотична лексика, або екзотизми, – це
слова іншомовного походження, що позначають реалії іншої культури, тобто такі реалії, які відсутні в
дійсності мови, що запозичає і, отже, не мають аналогів. Кількість екзотизмів в певній мові безпосередньо залежить від кількості предметів та явищ, що
не знаходять відповідників в культурі мови, що запозичає [2, c. 462].
Найчастіше екзотизмами є слова, що відображають звичаї та традиції, історію та побут іншого
народу, тобто національні реалії, які мають історичний та місцевий колорит. Слід зауважити, що під
реаліями ми маємо на увазі номінативні назви по-

бутових, матеріальних, духовних, історико-суспільних явищ та предметів, що властиві будь-якій нації чи народу [3, c. 680].
Наголосимо, що у мовленні екзотизми вживаються для передавання особливостей специфічних,
тобто характерних для іншого народу, предметів і
явищ дійсності та культури [9].
За своєю функцією – передавати місцевий колорит, а також акумулювати і транслювати інформацію про національні особливості – екзотизми
близькі до етнографізмів, або регіоналізмів. У лінгвістичній літературі саме ці терміни нерідко використовуються як синоніми, проте етнографізм, як
позначення реалії, що специфічна тільки для певної
місцевості, за своїм походженням відноситься до
споконвічної лексики в системі етномови. Інакше
кажучи, етнографізм є діалектним словом, а значить, залишається за межами літературної мови [7,
c. 40].
Слова-екзотизми, навпаки, входять до літературної мови, займаючи особливе місце в її лексичній системі – відповідно до екстралінгвістичної
причини – відсутності денотатів в дійсності мови,
що запозичає, вони знаходяться на периферії лексики, складаючи її пасивний запас. Однак деякі, можна сказати регулярні екзотизми, що мають довгу
історію вживання, є загальнозрозумілими [1, c. 25].
Слід наголосити також на тому, що екзотизми,
як особливий тип іншомовної лексики, відрізняє
строго номінативний характер значення та пов'язана із цим стійка морфологічна однорідність екзотичної лексики: екзотизми становлять переважно
конкретні іменники, тоді як іншомовні слова інших
типів можуть бути не тільки іменниками, а й прик-
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метниками, дієсловами, прислівниками та вигуками. Значну частину екзотичної лексики складають іменники на означення живих істот, наприклад,
назви осіб за родом діяльності, за соціальним станом, за духовним титулом, за належністю до громадських організацій і т. ін. [4, c. 55].
Відсутністю денотата в дійсності мови, що запозичає, визначаються основні лінгвістичні риси,
що притаманні екзотизмам. По-перше, слід зазначити вузьку сферу вживання: екзотична лексика використовується, як правило, в перекладній літературі, в книжних стилях і майже не вживається у мовленні [5, c. 44]. По-друге, яскравою рисою
екзотизмів є слабка словотворча продуктивність –
відсутність дериватів у переважної більшості екзотичних слів. Словотворча активність екзотичного
слова проявляється тільки тоді, коли екзотизм перестає позначати поняття чужої культури і вже в переносному значенні, тобто в інших лексико-семантичних варіантах, вживається в мові, що запозичає.
По-третє, не можна не сказати про нездатність екзотичного слова до семантичного варіювання. Під
семантичним варіюванням маємо на увазі розвиток
полісемії, відтінків значення лексичної одиниці,
тобто поява у слова лексико-семантичних варіантів. Екзотизми переважно моносемні. Багатозначність властива тільки тим словами, які «перенесли»
її з мови-джерела [8, c.76].
Варто звернути увагу на те, що у слів-екзотизмів дуже обмежені можливості варіювання з точки
зору плану змісту. Семантична структура їх лексичного значення стабільна, стійка та може бути схильна тільки до старіння, в цьому випадку екзотичні
лексеми поповнюють розряд історизмів. В поодиноких випадках, коли екзотичне слово вживається
в мові не в прямому значенні, а в переносному, розвиненому вже на ґрунті мови, що запозичає, воно
переходить до розряду лексичних або ж семантичних неологізмів [6, c. 45].
Нарешті, важливою ознакою екзотизмів є їх
низька сполучуваність, тобто обмежені синтагматичні зв'язки, а також ослаблені парадигматичні
зв'язки, про що свідчить відсутність у слів-екзотизмів синонімів та антонімів.
Крім названих лінгвістичних особливостей екзотизмів, можна зазначити і їх недостатню опано-
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ваність носіями мови. Неопанованість іншомовного слова може виявлятися в тому, що у письмовій
мові відносно нове екзотичне слово передається
транскрипцією.
Екзотична лексика досить різноманітна. У ній
виокремлюються екзотизми, що розрізняються за
своїм походженням (слов'янізми, західноєвропеізми, орієнталізми), особливостями номінативного
значення (власні назви та загальні), частотою вживання (регулярні та оказіональні екзотизми).
Узагальнюючи сказане, слід зауважити, що екзотизми є способом втілення та зберігання специфічних особливостей життя і культури етносу, а також засобом передачі «місцевого колориту» даного
народу носіям іншої мови. Соціолінгвістичне, або
ж етнічне, значення слів-екзотизмів передає значення реалій – понять, що пов'язані з суто національною специфікою буття певного народу, з «картиною світу», що відображена у мові, лексичні елементи якої є запозичуваними.
Переходячи до аналізу функціонування екзотичної лексики в англомовній художній літературі,
треба зазначити, що вибір роману Артура Голдена
«Memoirs of a Geisha» обумовлений наявністю в
ньому великої кількості екзотизмів, які є одним з
типів іншомовних запозичень.
В результаті аналізу на лексико-семантичному
рівні була виявлена 91 лексична одиниця японської
мови, кожна з яких не має своїх аналогів в англійській мові. Вживання екзотизмів в даному романі і
відсутність їх еквівалентів в англійській мові можна пояснити явищем міжмовної лексичної та концептуальної лакунарності, тобто відсутністю реалій, які передають особливості специфічних, характерних для іншого народу, предметів та явищ
дійсності.
Екзотизми в романі «Memoirs of a Geisha» було
класифіковано за тематичною ознакою, таким чином, виділяючи наступні групи: 1) екзотизми, що
номінують персоналії, 2) екзотизми, що позначають побутові реалії та атрибути одягу, 3) екзотизми, що позначають абстрактні поняття та реалії культурного життя Японії. Частотність використання
даних тематичних груп екзотизмів зазначена у Таблиці 1.

Таблиця 1.
ЧАСТОТНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕКЗОТИЗМІВ У РОМАНІ А. ГОЛДЕНА «MEMOIRS OF A
GEISHA»
Назви тематичних груп екзотизмів
Кількість елементів (Fa) Відсоткове співвідношення
Номінація персоналій
1000 одиниць
50,5 %
Номінація побутових реалій та атрибутів
787 одиниць
39,7 %
одягу
Номінація ключових понять культури
195 одиниць
9,8 %
Всього
1982 одиниці
100 %
В зазначеному романі 20 екзотизмів номінують персоналії, до яких відносяться професії, описові найменування людей, а також звернення постпозитивно до імені.
Загалом запозичення з японської мови є графічно асимільованими. Проте, серед них можна виокремити такі екзотизми, як «geisha», «samurai»,

«sumo» і «rickshaw», які є не тільки графічно, а й
семантично асимільованими, так як вони стали частиною словникового складу англійської мови і частотність їх вживання в англійській мові вища. Наголошуємо, що способом, за допомогою якого екзотизми були перенесені до англійської мови, є
транскрипція, адже звуки в запозичених японських
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словах були замінені літерами англійського алфавіту, внаслідок чого більшість слів читаємо за всіма
правилами англійської мови.
«In all my life I've never told more than a handful
of people anything at all about Yoroido, or about the
house in which I grew up, or about my mother and father, or my older sister-and certainly not about how I
became a geisha, or what it was like to be one» [10,
р.7].
Автор в більшості випадків дає пояснення всім
екзотизмам в контексті твору, зокрема тим, які номінують осіб, проте він навмисно продовжує використовувати слова-екзотизми, що позначають професії, а також звернення постпозитивно до імені
протягом усього роману. Оскільки саме екзотична
лексика описує явище соціальної стратифікації –
розшарування японського суспільства, показує превалювання одних професій над іншими на початку
та середині XX століття, а також дає пояснення існуючій та загальноприйнятій в Японії системі звернень постпозитивно до імені.
«Shojiro-san was what we call an onna-gatta,
which means that he always played women's roles» [10,
р.325].
На підставі цього можна вважати, що багато в
чому використання слів-екзотизмів, що номінують
людей, обумовлено тим, що автор прагне пояснити
читачеві рід діяльності практично всіх дійових осіб,
що фігурують в романі, а також наочно показати
взаємозв'язок між зверненням постпозитивно до
імені та віком людини.
Наступні 47 екзотизмів номінують предмети
побуту, до яких відносяться натурфакти: рослини
та органічні речовини, а також артефакти: страви
японської кухні, архітектурні конструкції, засоби
особистої гігієни та атрибути одягу, до яких відносяться назви складових частин японського національного костюма, аксесуарів, взуття, а також зачісок.
Основна частина запозичень цього виду є графічно асимільованими екзотизмами, однак серед
них можна виділити такі екзотизми, як «sashimi»,
«sakura», «sake» і «kimono», які є не тільки графічно, а й семантично асимільованими. Як і у випадку
з першою групою екзотизмів, способом, за допомогою якого вони були перенесені до англійської
мови, є транскрипція.
«But has that stopped the Americans from classifying Iwamura Electric as a zaibatsu just like
Mitsubishi?» [10, р.354].
Саме екзотична лексика в романі передає атмосферу життя японців. Детальний опис внутрішнього оздоблення приміщень, процесу приготування їжі, перерахування різноманітних японських
страв і напоїв створює національно-історичне тло
всього твору. Відповідно, екзотизми, що позначають страви японської кухні, архітектурні конструкції, а також предмети особистої гігієни, вживаються
в даному романі з метою передати місцевий колорит, а також відтворити побут японського населення початку і середини XX століття в сприйнятті
читача.
«Mameha and I spent the next hour in the servant’s quarters, eating a lovely dinner that included tai
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no usugiri – paper-thin slices of sea bream, fanned out
on a leaf-shaped ceramic plate and served with ponzu
sauce» [10, р.250].
Таким чином, багато в чому використання екзотизмів, що позначають предмети побуту, зумовлено тим, що автор прагне показати читачеві відмінності способу життя людей двох культур: англійської та японської.
«Her hair was ornamented with the dangling
green bloom of a willow, and she wore a soft pink kimono with white flowers like cutouts all over it» [10,
р.29].
Показово й те, що екзотизми, що позначають
японський національний костюм, його складові частини, аксесуари, взуття, а також зачіски, навмисно
вживаються автором протягом усього роману з метою відтворити образ японської гейші початку та
середини XX століття в уяві читача. У такий спосіб,
в інтерпретації Артура Голдена гейша постає перед
читачем, як унікальний феномен японської культури. Саме екзотизми, які описують естетичний вигляд в одязі та аксесуарному приладді гейші, формують образ дівчини, що ідеально відповідає японському канону жіночності.
«In the case of an apprentice geisha, this means
the most dramatic fashion of all, a darari-obi – «dangling obi» – knotted almost as high as the shoulder
blades, and with the ends hanging nearly to the
ground»[10, р.165].
Можна сказати, що використання екзотичної
лексики, яка позначає атрибути одягу, візуалізує
образ гейші, адже саме нею є головна героїня - Саюрі, від імені якої йде розповідь у романі.
Заключні 24 екзотизми номінують абстрактні
поняття та реалії культурного життя людей, до яких
відносяться назви періодів в історії Японії, назви
релігійних ритуалів, свят, обрядів, найменування
музичних інструментів, а також кілька стійких висловлювань японської мови.
Усі запозичення цієї групи є графічно асимільованими екзотизмами, що були перенесені до англійської мови за допомогою транскрипції.
«If you've ever heard the story of the Forty-seven
Ronin – who avenged their master's death and afterward killed themselves by seppuku – well, it was their
leader who hid himself in the Ichiriki Teahouse while
plotting revenge»[10, р.166].
Екзотизми, що позначають назви періодів в історії Японії, назви релігійних ритуалів, свят, обрядів, а також найменування музичних інструментів
дають чітке уявлення про релігійне і культурне
життя японського населення, а також цілком відтворюють національно-історичне тло картини життя
в Японії початку та середини XX століття.
«You and Nobu have an en, Sayuri, and you can't
escape it, she said. I knew even then that she was right.
An en is a karmic bond lasting a lifetime» [10, р.295].
Підсумовуючи, зазначимо той факт, що багато
в чому використання екзотичної лексики, що позначає абстрактні поняття і реалії культурного життя
людей, обумовлено тим, що автор прагне відтво-
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рити національний колорит Японії, а також показати особливості релігійної самосвідомості і культурного розвитку японців.
Насамкінець хотілося б зауважити, що з лексичної точки зору вживання екзотизмів, що номінують персоналії, побутові реалії, а також реалії культури, можна пояснити відсутністю в англійській
мові корелятів лексичних одиниць японської мови,
а також відсутністю понятійного поля реалій культури Японії в дійсності англійської мови.
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що використання екзотизмів в сучасній англомовній літературі сприяє більш повному і
глибокому відображенню національного колориту
інших країн світу, що призводить до кращого розуміння суті культурних і історичних традицій, що
описуються в літературі країн.
Перспективним є порівняльне дослідження
особливостей функціонування екзотизмів в сучасній англійській та американській літературі.
Список літератури
1. Амосова Н. Н. Этимологические основы
словарного состава современного английского
языка / Н. Н. Амосова. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1956. – 218 с.
2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических
терминов / О. С. Ахманова. – Изд. 2-е, стереотипное. – М.: Советская энциклопедия, 1969. – 605 с.
3. Большой словарь иностранных слов: А – Я:
более 24 000 слов / Под ред. А. Ю. Москвина. – М.:
Центрполиграф, 2005. – 815 с.

The scientific heritage No 34 (2019)
4. Виноградова Е. В., Феоклистова В. М. Сопоставление семантических структур экзотизмов
(на материале русского, английского, французского
и немецкого языков) / Е. В. Виноградова, В. М.
Феоклистова // Язык образования и образование
языка: Материалы международной научной конференции. – В.Новгород: Наука, 2000. – 95 с.
5. Жданова А. А. Восточные экзотические
фразеологизмы в публицистическом тексте / А. А.
Жданова // Актуальные проблемы филологии в вузе
и школе: Материалы научной конференции. –
Тверь: Издательство ИНГН, 1999. – 91 с.
6. Иванов А. О. Безэквивалентная лексика / А.
О. Иванов. – СПб.: Наука, 2006. – 192 с.
7. Немченко В. Н. Основные понятия лексикологии в терминах: Учебный словарь-справочник
/ В. Н. Немченко. – Н. Новгород, 1995. – 251 с.
8. Попова З. Д., Стернин И. А. Лексическая
система языка: Внутренняя организация, категориальный аппарат / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М.:
Либриком, 2009. – 172 с.
9. Стилистические функции слов, не имеющих лексико-стилистической парадигмы (терминов, номенклатурных слов, историзмов, лексических неологизмов и экзотизмов) [Электронный ресурс]
—
режим
доступа
к
журн.:
http://studopedia.org/8-174453.html
10. Golden Arthur. Memoirs of a Geisha / Arthur
Golden. – New York: Vintage Books, 1997. – 434 p.

ЭКСПРЕССИВНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В РАССКАЗЕ ИРЛАНА ХУГАЕВА
«САМОРОДОК»
Тотиева А.Н.
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры русской филологии ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт»,
г. Владикавказ, Россия
EXPRESSIVE MEANS OF EXPRESSIVENESS IN THE STORY IRLANA KHUGAEV "NUGGET"
Totieva A.N.
candidate of pedagogic Sciences, docent, Associate Professor of the Department of Russian Philology
GBOU in "North-Ossetian State Pedagogical Institute», Vladikavkaz, Russia
Аннотация
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Ирлан Хугаев – известный в Осетии и за ее
пределами поэт, писатель и сценарист, произведения которого опубликованы в журналах «Дарьял» и
«День и ночь». Автор рассказов и повестей «Предание о Хуга», «Ласточки прилетели…», «Фарт»,

«Созерцание Абакума», «Мясо», «Новая Галатея»,
«Изгой», «Мегаполис», «Вечный огонь. Господин
Песцов». Его произведения отличаются актуальностью проблематики, богатством изобразительно-
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выразительных средств, оригинальностью сюжетов.
В одном из интервью на вопрос «Что для Вас
непостижимо?» Ирлан Хугаев ответил: «Святость.
Как идеал для человека, как далёкий горизонт, к которому необходимо всё время стремиться. Есть
обыкновенные дела человеческие, а есть делание,
то есть молитвенное бдение, напряжение духовное,
сосредоточение мысленное…» [6]. Именно эти
слова писателя, на наш взгляд, можно считать
смысловой доминантой многих его прозаических
произведений.
Рассказ «Самородок», опубликованный в журнале «Дарьял» в 2015 году, вызывает интерес уже
своим оценочным, экспрессивным названием – возникает мысль о чем-то неординарном, выделяющемся из массы. Повествование ведется от третьего
лица. Оно является формально объективным, так
как в нем доминируют авторская точка зрения и авторская речь. Структурная организация текста (в
рассказе автор выделил 4 части) подчинена семантическому развертыванию содержания произведения. Автор использует композиционный прием обрамления, призванный показать трансформацию
душевного состояния Шамиля Намазова, главного
героя рассказа, объединяющего его эмотивные
смыслы.
В основе повествования – события, произошедшие в конце восьмидесятых прошлого века, когда герои рассказа были еще подростками: Шамиль
с детства дружил с Артемом, с которым учился в
одном классе, был по-юношески влюблен в его
сестру. Гурам Калымов, трудный подросток по
кличке Душман, учился в параллельном классе и
верховодил подобными себе. В старших классах вокруг Артема сложилась «альтернативная душманской орде партия с обозом сочувствующих» [4, с.
50] Конфронтация группировок привела к драке,
победителем в которой оказался Артем. Душман
поклялся отомстить, и через несколько месяцев, когда Артем с Шамилем возвращались из университета, куда они поступили после окончания школы,
Душман, спровоцировавший драку, убил ножом
Артема. Его осудили на восемь лет. «Смерть Артема оглушила Шамиля. Даже когда контузия сошла, он никак не мог собраться с духом, чтобы
навестить Светку и их родителей. Ко всему он чувствовал на себе вину и не сомневался, что они тоже
винят его…Река времени уносила Шамиля все
дальше от того берега, на котором сошел Артем, все
более непостижимый, все менее реальный, и Шамиль, бывало, не без натяжки цитировал сам для
себя: «А был ли мальчик?» [4, с. 56]. Данный эпизод
отсылает читателя к реминисценциям из стихотворения Г.Р. Державина («Река времен в своем стремленье уносит все дела людей…») и трагедии А.С.
Пушкина «Борис Годунов» и придает тексту рассказа смысловую экспрессию.
Одним из экспрессивных средств изобразительности языка художественной литературы является языковой повтор, который способствует усилению выразительности речи, воздействуя на эмоционально-волевую сферу человека. «У Ирлана
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Хугаева проза необычна, узнаваема, с особым ритмом, создающимся в том числе повторами опорных
концептов. Иногда нагнетание повторов пронизывает повествование на протяжении всего произведения, создавая особую атмосферу» [2, с. 103]. Так,
автор, индивидуализируя образ Артема, девять раз
использует его фразу «Ах, оставьте, ради бога!»,
которая магически действует и на его друзей, и на
«банду» Душмана.
Художественное время и пространство отличается «концентрированностью художественных
средств изображения, ориентированных на решение одного конфликта [3, с. 124]. Однако это определение не в полной мере отражает тематику и проблематику данного произведения, поскольку в рассказе воссоздаются значимые события жизни
главного героя – доцента филологического факультета университета Шамиля Намазова, внешне благополучного и успешного человека. Но жизнь героя
берется под определенным углом зрения – исходя
из его поступков, оценки их другими персонажами
и собственной самооценки рефлексирующего героя. Внешний событийный конфликт перерастает
во внутренний: «Но иногда Шамиля осеняло, так,
словно ангел пролетел, и в пределах мгновения он
ясно видел картину разом. Раньше у него были и
Артем, и Светка, а теперь у него не было даже Шамиля. Раньше у него была радость, а теперь у него
не было даже покоя» [4, с. 56]. Еще более выразительно в этой связи описан внутренний конфликт в
душе Душмана, который и назван в рассказе самородком, и несет особую смысловую доминанту –
мотив вины и покаяния. Убийство Артема долгие
годы дамокловым мечом висело над Гурамом Калымовым и терзало его душу: «Если бы ты знал,
Шмель, - вдруг заговорил Душман удрученно и
глухо, будто их мог кто-то подслушать, - как он
меня достал. Там. Этого нельзя передать. Это караул. Я не из зоны хотел бежать, а от него. Он в
моей хате смотрящим был…» [4, с. 62]. Чувство
вины и страдания, убеждает нас автор, способны
изменить человека духовно и стать основой творческого видения мира, пробудить талант. Его маргинальный герой становится талантливым художником: «Постой, - Душман …прошел в угол, где стояло у стенки несколько холстов. Он полистал рамы,
нашел нужную и, подойдя, поставил ее на стол,
держа рукой за верхнюю планку. – Смотри. Это был
Артем. Он смотрел на Шамиля и просил: «Ах,
оставьте, ради бога…- Дарю, - сказал Душман бодрей. За это мне, между прочим, целое состояние
предлагают. Для тебя хранил. Бери, не стесняйся»
[4, с. 62].
Сюжет рассказа можно назвать адинамическим, поскольку развитие действия замедлено и не
стремится к развязке, события сюжета представлены так, что у читателя не появляется специфического напряженного ожидания, и только в эпизоде
убийства Артема оно убыстряется.
В рассказе доминирует жанр авторского описания, и только третья часть построена в форме диалога, поскольку диалог отражает сюжетные коллизии, а описания, данные в форме размышлений и
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воспоминаний главного героя, призваны осветить
психологическое состояния героя и окружающей
его обстановки как в настоящем времени, так и в
прошлом.
«Экспрессивным средством выразительности
в тексте являются антропонимы, в частности фамилии персонажей. Литература постмодернизма актуализирует древнейшую проблему соотношения
имени и вещи и по-новому раскрывает ее на страницах художественных произведений, с одной стороны, продолжая традицию использования «говорящих имен» , с другой - преломляя ее через использование голоса автора (содержащего код к
пониманию имени), рефлексий героев относительно семантики имен, а также использование окказиональных - авторских антропонимов, которые
не поддаются однозначной интерпретации» [1].
Имена героев данного текста не просто называют
персонаж, выполняя номинативную функцию, но
структурой и наслоением значений вводят героя в
социальную среду произведения. Стратегия поведения героев в рассказе И. Хугаева детерминирована антропонимом - имя «ведет» героя, например,
мотивирует к выбору поступка: таковыми являются
фамилии Намазов (герой, переживающий состояние катарсиса в конце повествования), Калымов
(действующий по законам своей «стаи»), Вандальский (воплощение бесцеремонности в обращении с
коллегами), а также прозвища Душман, Тархун,
Килька, Шакал (в соответствии с ролью, отведенной каждому из них в сообществе городской
шпаны), что позволяет автору акцентировать
идейно-смысловую составляющую изображенного
в рассказе.
«Ирлан Хугаев de profundis постмодернистской эстетики и эсхатологии возвещает какие-то
очень важные ориентиры новой человечности. Возвещает как художник, чей духовный организм, переболев чумой и оспой цивилизации, выработал
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противоядие – и готов отдать свою кровь во спасение всех. Он строит новый ценностный спектр, в
основе которого – духовное зерно, «эго», глубоко
усвоившее и сберегающее внутри себя «обитаемое
время», прошлое, в недрах которого таится смысл,
не раскрывшийся прежде…Мистерия и карнавал
здесь не столько стороны одного и того же сакрального процесса – противоречиво, но всё-таки органически соответствующие друг другу – сколько
плоскости реального (гиперреального?) бытийного
континуума, разрывающие человека пополам. И в
этот-то кровоточащий разрыв герой Хугаева погружается бесконечными мучительными рефлексиями, ища ответа и просветления…» [ 5].
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Анотація
Здатність людського тіла реагувати на зміни навколишньої дійсності свідчить про те, що тіло виступає
як сполучна ланка і гармонізує початок між людиною і буттям. Розгляд питання про витоки та історичні
періоди розвитку форм людського спілкування є особливо важливим в розумінні розвитку пластичної культури сучасності і обумовленості різними соціальними процесами. Роль невербального мови в комунікативних процесах в даному контексті бачиться особливо значущою.
Мова жесту, залишаючись допоміжним засобом вербального спілкування, зберігає своє значення як
виразник емоційного стану людини, що дозволяє не тільки більш виразно передати інформацію, а й розпізнати приховані мотиви носія інформації. Мова жесту виступає свого роду індикатором, що показує вплив
соціуму на тілесність людини. Порівняння стародавнього або примітивного суспільства з сучасним дозволяє зробити висновки про значення невербального мови в комунікативних процесах. Роль і значення пластичної мови слабшає з переважанням логічного і вербального мислення, а також із зростанням впливу
культури, ідеології та цивілізації на свідомість людини.
Сучасний цивілізована людина віддає перевагу логічному мисленню, образне сприйняття світу втрачає поступово своє значення. Образна передача інформації за допомогою тіла переходить з повсякденної
комунікації в іншу сферу – естетичну.
Abstract
The ability of human body to react on surrounding reality indicates that body acts as a link and harmonious
beginning between the human and the existence. To explore the problem of sources and historical periods of human
communicative forms development is the most important in undestanding of modern plastic culture development
and different social processes conditionality. The non-verbal language role in communicative processes in given
context seems to be particularly meaningful.
Gesture language staying the additional instrument of verbal communication remains a meaningful expression of human emotional state which alows not only to transmit information more eloquently but also to recognize
the hidden motives of information carrier. The gesture language is a sort of indicator showing the influence of the
society on human body.
The comparison of ancient or primitive society with modern one allows to conclude the non-verbal language
significance in communicative processes. The plastic language role and importance grows weaker with logical and
verbal thinking dominance, as well as with grows of culture, ideology and civilization influence on the human
consciousness.
The modern civilized human being prefer logical thinking so the figurative perception of the world gradually
loses its meaning. The figurative information transfer via body moves from daily communication to another sphere
- aesthetic.
Ключові слова: пластична мова, вербальна і невербальна комунікація, мова жесту.
Keywords: plastic language, verbal and non-verbal communication, gesture language.
Пластична мова, яка є найдавнішою мовою
людської культури, безсумнівно відіграє важливу
роль у формуванні та вдосконаленні людської комунікації. Розгляд питання про витоки та історичні
періоди розвитку форм людського спілкування є
особливо важливим у розумінні розвитку пластичної культури сучасності і обумовленості різними
соціальними процесами.

У даній статті автор ставить перед собою завдання дослідити ранні форми людської комунікації, роль невербального і вербального спілкування
на початку розвитку людських відносин і в сучасний період. У процесі дослідження використовується компаративістський підхід для порівняння
примітивного і цивілізованого суспільств. Особлива увага приділяється сучасним формам спілку-
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вання в цивілізованому суспільстві, при цьому розглядається співвідношення в процесі комунікації
вербального і невербального засобів спілкування.
Здатність людського тіла реагувати на зміни
навколишньої дійсності свідчить про те, що тіло виступає як сполучна ланка і гармонізує єдність між
людиною і буттям. Мерло Понті говорив про це так:
«Тіло – це те, що повідомляє світу буття, і володіти
тілом значить для того, хто живе, зрощуватися з певним середовищем, зливатися воєдино з певними
проектами і безперервно в них заглиблюватися». [8,
118].
Мова тіла і, зокрема, мова жесту була раннім
засобом людської комунікації. Використовуючи
своє тіло, людина могла висловити всю гаму почуттів, які наповнювали його, при цьому в незначній мірі вдаючись до мовної знакової системи. Наслідуючи природу та імітуючи багато природних
явищ, людина була зрозуміла всім своїм одноплемінникам. Спостереження за первісними племенами в Південній Америці і Африці показали, що
мова тіла і, в більшості випадків, жестів людей первісної культури майже нічим не відрізняється від
аналогічного мови цивілізованої людини. Основна
відмінність в даному випадку може полягати в ступені та інтенсивності вираження жестової інформації. Цивілізована людина починає жестикулювати і
звертається до мови тіла, як правило, тоді, коли
втрачає контроль над собою, а точніше тоді, коли їй
не вистачає слів для передачі інформації, а також
перебуваючи в емоційно збудженому стані. У цей
момент можна сказати, що природна первісна мова
проривається назовні через соціально-культурний
прошарок установок. Таким чином, можна говорити про те, що природна первинна мова тіла була
витіснена в підсвідоме і взята під контроль розуму.
Мова тіла була невід'ємним елементом комунікації первісних людей; в основі спілкування сучасних людей лежить вербальна комунікація. Відповідь на питання: чому мова тіла втратила на сьогоднішній день своє значення в сфері комунікації –
слід шукати в сфері психоаналізу. Згідно психоаналітичним теоріям, одним з основних інстинктів є інстинкт збереження життя, який нерозривно пов'язаний зі страхом. Страхи первісних людей, в основному, пов'язані з загрозою, що виходить із природи.
Людина не може пояснити собі природні явища і,
отже, в достатній мірі застрахувати себе від них.
Страх сучасної людини іншого роду. З того моменту, коли люди навчилися пояснювати, передбачати і захищатися від природних катаклізмів, страх
перед незрозумілим природним середовищем був
витіснений страхом перед суспільством. Для сучасної людини сенс збереження життя став полягати в
тому, щоб досягти належного стану в суспільстві і
його визнання. Суспільство стало встановлювати
певні рамки для тих, хто хотів опинитися в його ієрархії. Одним з таких умов стала вимога врівноваженості і здатність відповідати соціальним ролям.
Цивілізована людина, щоб не виглядати в очах
громадськості малоосвіченою та не контролюючою
свої емоції, відмовляється від мови тіла і намагається користуватися тільки вербальною мовою. Тут
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також зіграв велику роль той факт, що загроза для
благополучного існування індивіда виходить тепер
не з навколишньої природи, а від собі подібних. Кар'єра, соціальний успіх залежать від уміння лавірувати, грати, а іноді і приховувати свої справжні наміри. Природна мова тіла виявляється тут зайвою,
оскільки вона може видати дійсний стан людини і
його відношення до певної ситуації.
Розвиток особистості в рамках того чи іншого
соціуму неминуче акцентуйований. Воробйов М. З.
стверджує, що кожному соціуму притаманні певний рівень розвитку психіки, певний рівень розвитку тіла, певний спосіб їх взаємодії і застосування в
діяльності, зв'язку з навколишнім світом. [3, 3] М.
З. Воробйов, враховуючи взаємозв'язок тіла і психіки, стверджує, що саме потреби і мотиви визначають в першу чергу наші дії, а через них і наш фізичний вигляд, а не генетично закладені в нас можливості. [3, 5] Дослідник відзначає примат психіки
над тілом і, характеризуючи сучасність, вказує на
дисгармонію у взаєминах людини з природою.
Умовою досягнення гармонії зі світом він вважає
«розвиток прихованих, ущемлених системою соціуму психічних і, отже, тілесних можливостей людини», що є критерієм духовної свободи людини.
[3, 6]
Мова жесту виступає свого роду індикатором,
що показує вплив соціуму на тілесність людини. Не
можна сказати, що стародавня людина володіла більшою духовною свободою на відміну від людини
цивілізованої, але, однозначно, її зв'язок з природою був більш гармонійним. Наслідуючи явища
природного світу і використовуючи при цьому все
багатство мови, як звукової, так і тілесної, первісна
людина як би зливалася з навколишнім середовищем. Багатство і різноманітність рослинного і тваринного світу зумовили багатофункціональність і
різновид людської мови. Мова жесту, зокрема, виступає не тільки як засіб спілкування між родичами, але також як і засіб звернення наших предків
до свого тотему, наслідування рухам тварин з метою придбання їх сили і навичок. На зорі людської
комунікації міміка і жест були першими її засобами. Можна сказати, що мова жесту і міміки була
природною мовою спілкування, яка бере свій початок ще в світі тварин. В. М. Бехтерєв, досліджуючи
біологічне походження мімічних рухів, звертає
увагу на те, що «елементарні форми міміки спостерігаються у самих різних видів тварин». [2, 254] Характеризуючи природу жестів, Бехтерєв робить висновок, що вона також має багато спільного з тваринним світом. «Виразні жести і рухи, які є
результатом асоціативної діяльності центрів, представляють собою, власне, повторення рухів, запозичених з актів оборони, нападу і зосередження, обумовлених більш безпосередніми подразниками».
[2, 339] Первісна людина використовує для спілкування, головним чином, жест і міміку; її тіло було
здатне передати всю гаму почуттів і інформацію
про навколишній світ. Тіло для первісної людини є
засобом сприйняття і передачі інформації. Шкуратов В. А. вказує на первісний пансоматизм. Тіло
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всюди, відзначає Шкуратов, – воно не тільки робить все, що належить живому, але і представляє
себе. У ньому є мораль, вірування, штучні знаряддя
і знаки».[10, 363] Тіло було відкрито навколишньому світу, тому первісній людині складно було
зрозуміти відчуття самотності і відчуженості від
природи. Швидше, вона могла відчувати це почуття
по відношенню до соціуму, але на більш пізніх етапах розвитку. Тіло виступає як необхідна ланка гармонійного співіснування первісної людини з природою.
Багатство і різноманітність навколишнього
світу, повнота існування в єдності з природою формують особливий спосіб сприйняття індивідом навколишньої дійсності. Людина мислить і сприймає
світ не за допомогою логічних висновків, а спираючись на образне мислення. Н. Я. Марр, досліджуючи значення мови жестів на ранніх етапах розвитку людського суспільства зазначає, що «у племен
у примітивній стадії їх розвитку ще не було звукової мови, люди говорили жестикуляцією і мімікою,
сприймаючи світ і все, що їх оточувало в образах…». [6, 20]
Образне мислення стародавньої людини загострювало її чуттєву емоційну сферу. Емоції, у великій ступені не контрольовані розумом, вимагали виходу або трансформації в який-небудь вид діяльності. Марр Н. Я. стверджує, що «первісне людство
усвідомлювало і сприймало навколишній світ в образах, для передачі яких звуки не годилися б і в
тому випадку, якщо б вони були в його розпорядженні, тим часом вони не були ще пристосовані».
[7, 200] Звукової мови було недостатньо; вона служила, скоріше, доповненням до жестової мови.
Найбільш точним і прийнятним засобом комунікації, здатним передати всю повноту почуттів первісної людини, могла бути мова жесту і міміки. Індивід, використовуючи все своє тіло, міг сказати дуже
багато. І це було особливо важливо і актуально,
оскільки звукова мова в той період часу ще не володіла належним запасом знакових словесних позначень. За допомогою одних тільки рук можна було
передати інформацію різного харктеру: вітати одноплемінника; зобразити переляк, страх; зобразити
політ птаха, повадки тварини та багато іншого.
Найбільш значними і виразними були в цей період
імітаційні динамічні знаки. Вилегжаніна С. А. описує їх як «...що показують положення предметів в
просторі, пози і рухи, передають форму і величину:
рухом рук можна показати овал, квадрат, багатокутник». [4, 38] Саме ці динамічні імітаційні знаки лягли в основу мови жестів.
Створюючи яскраві, барвисті образи, стародавні люди формували, свого роду, образний ряд,
який відкладався в генетичній пам'яті поколінь. Ці
образи займали, в свою чергу, певну нишу в колективному несвідомому, при цьому вони фіксувалися
з певним кодом. Образи, створені за допомогою
мови тіла зазнавали з часом зміни, і в подальшому
багато з них були замінені вербальними позначеннями. Але ті образи і динамічні знаки, які з більшою
вірогідністю імітували природні і деякі соціальні
явища не втратили свого значення.
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Сучасна цивілізована людина віддає перевагу
логічному мисленню, образне сприйняття світу
втрачає поступово своє значення. Разом з цим процесом зникає необхідність у створенні природних
образів за допомогою тіла. Що стосується мови жестів, то в процесі розвитку людської комунікації
вона втрачає своє переважне значення і стає допоміжною мовою вербальної мови. Відмова від панівного становища мови жестів в людському спілкуванні відбувається тоді, коли людина усвідомлює
свою унікальність (особливість) і перестає ототожнювати себе з навколишнім світом.
Образне мислення замінюється мисленням абстрактним і логічним. Мова тіла і жестів втрачає
одну зі своїх функцій – образну передачу інформації, що робить інформацію іноді сухою і ускладнює
її розуміння. В даний час експериментально встановлено, що не менше 10-15% інформації втрачається
при «нерухомому» або невидимому обличчі лектора.[5, 27] Образна передача інформації за допомогою тіла переходить з повсякденної комунікації
в іншу сферу – естетичну і там формує основи мови
хореографії.
Мова жесту, залишаючись допоміжним засобом вербального спілкування, зберігає своє значення як виразник емоційного стану людини. Емоції важко описати словами, але їх можна виразити
за допомогою мови тіла і жесту. Такі емоції як
страх, здивування, радість, гнів неможливо уявити
без їх фізичного втілення: блиску очей, піднятих
брів, захисного жесту рук і т. д. Повідомлення інформації в світлі певної емоції сприяє більшому розумінню і відкритості учасників розмови.
Таке емоційне спілкування вимагає від обох
сторін використання невербальних засобів комунікації. Якщо один зі співрозмовників розповідає про
свої переживання, при цьому, вдаючись для більшої виразності до мови жесту і тіла, він, природно,
очікує у відповідь на відповідну реакцію, також виражену в міміці і певній дії. Відповісти на таке звернення тільки вербальним способом означало б нерозуміння і закритість суб'єктів комунікації. Дж.
Остін вказував на те, що мова має іллокутивну
силу, що, той, хто говорить прагне не тільки повідомити, але і наказати, змусити адресата, втручаючись, таким чином, в сферу останнього, впливаючи
на його дії. [1, 105] Мова жесту набуває прихований
завуальований характер, за допомогою якого адресату нав'язується певний стиль поведінки і реакції.
Ці приховані пружини впливу невербальних актів
спілкування довгий час не бралися до уваги.
Вербальне спілкування, ставши основним у
людському суспільстві, спирається на логічне мислення. Даний тип мислення висуває нові вимоги в
сфері комунікації: ясність викладу думки, конкретність, наукове підтвердження фактів. Мова жесту і
рухів тіла з її образністю і спонтанністю набуває негативного відтінку з позиції вимог сучасної вербальної комунікації.
Таким чином, можна зробити наступні висновки.
У примітивному суспільстві значення пластичної мови як засобу комунікації більш важливе, ніж
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в цивілізованому соціумі. Пластичний мова є невід'ємним елементом образного мислення, допомагаючи створенню, передачі і запам'ятовування образної інформації. Роль і значення пластичної мови
слабшає з переважанням логічного і вербального
мислення, а також із зростанням впливу культури,
ідеології та цивілізації на свідомість людини.
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Анотація
Стаття присвячена дослідженню ролі соціальних медіа у науковій діяльності бібліотечних установ,
аналізу теоретичної основи та практичного досвіду сучасних бібліотечних установ щодо відбору та надання доступу до електронних інформаційних ресурсів. Проаналізовано основні напрями та шляхи подальшого вдосконалення інтеграції бібліотечних установ у мережевий простір соціальних медіа. Приділено
увагу на аналітичних аспектах роботи з ресурсами Інтернет у бібліотечній установі.
Abstract
The article is devoted to the research of the role of social media in the scientific work of library institutions,
the analysis of the theoretical basis and practical experience of modern library institutions in the selection and
provision of access to electronic information resources. The main directions and ways of further improvement of
the integration of library institutions into the network space of social media are analyzed. Attention is paid to
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На сьогодні, сучасне інформаційне суспільство все більше стає залежним від Інтернету та цифрових технологій, котрі надають можливість установлювати інформаційні взаємовідносини та впливати на інформаційний простір. Інтернет суттєво
змінив методи доступу до інформації та її поширення. З інтенсивним прогресом і поширенням інформаційних
технологій
виникло
поняття
«соціальні медіа».
Основні принципи і форми функціонування
соціальних медіа досліджували такі зарубіжні вчені
як:
М.
Маклюен
(M.
Mcluhan)
[5],
О. Тофлер (A. Toffler) [13], А. Каплан (A. Kaplan) і
М. Хенлейн (M. Haenlein) [9], Г. Фарелл (H. Farrell)
[19] та ін.
Вагомий внесок в наукове вивчення даної теми
і розгляд зростаючого впливу соціальних медіа на
сучасне суспільство зробили вітчизняні вчені такі
як: Г. Почепцов [7], В. Горовий [3], В. Волохонський, М. Соколов і О. Зайцева [2] та ін.
Над окремими напрямами взаємодії бібліотечних установ та соціальних медіа, питаннями представлення бібліотечних установ у інформаційному
просторі працювали А. Вахрушева [1], А. Федоров
[15], О. Мар’їна [6], Н. Тарасенко [11], Л. Чуприна
[17], І. Терещенко [12], О. Пригорницька [8],
B. Струнгар [10], Л. Чернявська [16] та ін.

Метою цієї статті є дослідження ролі соціальних медіа у науковій діяльності бібліотечних установ.
Соціальні медіа (англ. Social media) – вид масмедіа, ряд онлайнових технологій на принципах
Веб 2.0, завдяки яким споживачі контенту через
свої дописи стають його співавторами та мають
змогу взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися,
поділятися інформацією або брати участь у будьякій інший суспільній активності із теоретично
всіма іншими користувачами певного сервісу [9].
Слід відзначити, що соціальні медіа – це інтернет сервіси, призначені для загальнодоступного
розповсюдження вмісту, де вміст створюють самі
користувачі, і автором може бути кожен, на противагу звичним медіа, де авторами є попередньо вибране і незначне коло людей.
Окрім соціальних мереж до соціальних медіа
відносять також блоги (зокрема стенделоун, блогохостинги, мікроблоги та ін.) та контент хостинги
(фотосервіси на зразок instagram та flickr, відеохостинги на зразок Youtube, хостинги для слайдів, документів, музики – slideshare, scribd, soundcloud та
ін.)
Однак, до соціальних медіа не потрібно вписувати інтернет медіа, які призначені для приватного
чи групового контакту, але не для масової
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публікації – електронна пошта, сервіси швидкоплинних повідомлень, онлайн ігри та віртуальні
світи [18].
У свою чергу, дослідники А. Каплан (Andreas
Kaplan) і М. Хенлейн (Michael Haenlein) характеризують соціальні медіа як «групу інтернет-додатків,
заснованих на ідеологічній та технічній базі
Web 2.0, які допускають утворення та обмін контентом, що формується користувачем (usergenerated content)».
За схемою А. Каплана і М. Хенлейна виділено
такі засоби класифікації соціальних медіа:
– спільні проекти;
– блоги і мікроблоги;
– контент-спільноти;
– соціальні мережі;
– віртуальні ігрові світи;
– віртуальні соціальні світи [9].
Поряд з цим, соціальні медіа є більш персоналізованими. На основі цього було розроблено «Піраміду МаслоуWeb 2.0», де на найнижчому рівні
фігурує:
– ступінь виживання (пошук інформації та пошта);
– ступінь захищеності (захист інформації),
– ступінь соціалізації (форуми та соціальні);
– ступінь оцінювання (блоги, персональні сторінки);
– ступінь самореалізації (сумісна робота)
тощо.
Очевидно, що соціальні медіа стають часткою
інтерактивного процесу.
Тут слід зазначити про мобільні соціальні медіа, це такі соціальні медіа, що використовують з
мобільних пристроїв. Вони є більш прив’язані до
часу і місця, на відміну від комп’ютерних медіа, а
саме:
– повідомлення чітко прив’язане до одного моменту і одного місця;
– повідомлення прив’язане до певного місця, а
інші читають його пізніше;
– повідомлення з інших соціальних медіа переносяться в мобільні задля терміновості їх розповсюдження;
– користувачам не важливий момент і місце перегляду його повідомлення тощо.
Із з’явленням мобільного зв’язку кардинально
змінилося бачення про циркуляцію інформації: це у
першу чергу відноситься до соціальних медіа. Як
приклади подібних можна назвати інтернет, електронні книжки, інтернет радіо, цифрове телебачення, відео ігри та ін.
Тому пошук інформації в інтернеті, у соціальних медіа є значущим інстументом для збору інформації.
Соціальні медіа демонструють інтереси аудиторії, те, чим вона проживає на даний момент і щоб
стати привабливим своїй аудиторії, видання має
зрозуміти свого користувача і соціальні медіа саме
те місце, де можна це зробити [4].
Особливою ознакою соціальних медіа є здібність досягти великої аудиторії.
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При цьому: – соціальні медіа більш децентралізовані і розпорошені, менш ієрархічні;
– засоби соціальних медіа в цілому загальнодоступні для суспільства безоплатно або дешево;
– соціальними медіа, в теорії, може оперувати
кожний;
– інформація є загальнодоступною практично
з наступного моменту після публікації;
– соціальні медіа можуть видозмінюватись
безперервно через редагування та додавання коментарів та ін.
Завдяки з’явленню соціальних медіа помітно
збільшилась існуюча у світі кількість інформації.
Пришвидшилось розповсюдженя новин для більшої кількості споживачів.
Важливу роль у цьому процесі мають відіграти
і бібліотечні установи як сучасні інформаційно-комунікаційні центри з підвищення культури і інформаційної грамотності сучасного суспільства. Проте,
у першу чергу, для цього бібліотечним установам
потрібно:
– отримати технологічні можливості для обробки масивів суспільнозначущої інформації;
– розробити сучасні стратегії комплектування
джерелами;
– освоїти передові технологічні напрацювання
у галузі застосування електронних інформаційних
ресурсів та ін.
На сьогодні, Інтернет інтенсивно розширює
можливості доступу споживачів до інформації, потіснивши таким чином бібліотечні установи з лідерських колись позицій щодо надання доступу до інформаційних ресурсів.
Важивого значення в цьому контексті набирають нові підходи до розкриття бібліотечних фондів,
які надають можливість поширити доступ громадян
саме до систематизованої бібліотеками якісної, достовірної і корисної інформації. Вони побудовані з
урахуванням змін у культурній моделі поведінки
сучасного покоління споживачав і змушують бібліотечні установи надавати послуги методами і каналами, вигідними для користувача. З інтенсивними
темпами збільшення популярності соціальних медіа, бібліотечні установи розпочали застосовувати
їх як формальність контакту з користувачами, майданчик для розгляду, обговорювання й просування
обслуговування бібліотечної установи, спосіб
більш ширшого розкриття власних фондів [11].
У своїх дослідженнях науковці бібліотечної
справи намагаються розкрити механізми представлення бібліотечної установи та її ресурсів у соціальних медіа, важивість застосування соціальних
сервісів. Приділяючи належне проведеним дослідженням, варто зазначити про необхідність наступного грунтовного розгляду з проблематики застосування сучасною бібліотечною установою інструментарію соціальних мереж, зокрема для розкриття та
поповнення бібліотечних фондів.
Насьогодні, бібліотечним установам потрібно
більш завзято пізнавати інноваційний досвід зарубіжних бібліотечних установ, використовуючи можливості мережевих технологій з ціллю удосконалення новітніх форм інформаційно-бібліотечного
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обслуговування споживачів, надання доступу до
своїх фондів і багатоманітних інтернет-ресурсів,
щоб не відставати у вирішенні різноманітних питань, пов’язаних з організацією електронного середовища бібліотечних установ та запровадженням
новітніх способів обслуговування сучасних користувачів [11].
Слід відзначити, що сьогоднішні процеси глобалізації та інформатизації постійно супроводжуються зростанням обсягів інформаційних потоків,
інтенсивністю інформаційних обмінів, що висуває
нові вимоги до інформаційної діяльності бібліотечної установи як суспільного інституту.
Впровадження та комплексне застосування бібліотечного сайту, блога, соціальних мереж і медіа
надасть змогу більш грамотніше і ефективніше позиціювати бібліотечні установи в інформаційному
просторі.
При цьому, у бібліотечному оточенні фігурує
розуміння виходу бібліотечних установ у соціальні
медіа, адже для представництва бібліотечної установи в Інтернеті замало самого сайту – (офіційної
сторінки бібліотечної установи, яка охоплює чимало корисної інформації для користувачів).
Для більш ефективного використовуваня нових можливостей, бібліотечні установи мають пізнавати наступні форми ведення неформальних ділогів з користувачами, співробітництва з книжковими спілками в Інтернеті. У свою чергу, соцмедіа
надають змогу підтримки бібліотечним установам
лобіювати свої інтереси у сучасному суспільстві,
прилучити користувачів до розгляду і підготовки
бібліотечних подій та розв’язувати різноманітні бібліотечні проблеми у напрямі обговорення їх у Інтернеті з фахівцями, експертами та користувачами
бібліотечних установ та ін [16].
Тут варто зазначити, що кожна отримана інформація з соціальних медіа, визначається певним рівнем вірогідності, і щоб упевнитися в достовірності
повідомлення, професіоналам інформаційно-аналітичних служб бібліотечних установ потрібно використовувати багатоманітні підходи до роргляду текстів з ціллю прояву маніпулятивної та недостовірної інформації.
У першу чергу, активізується значення підготовки аналітиків, інформаційних спеціалістів до сучасних тенденцій у висвітленні новин, підняття їх
професійного ступеня і готовності до грунтовного
розгляду контенту при підготовці інформаційноаналітичних матеріалів на базі інформації із соціальних медіа. Поряд з цим, набуває актуальності питання пошуку з боку інформаційно-аналітичних
структур бібліотечних установ модерних форм і методів вияву фейкової інформації та розробки засобів мінімізації її впливу. Аналітик забов’язаний володіти навичками професійного, грамотного пошуку інформації, аналізу джерел, вміти вимогливо
вибирати і оцінювати її та звіряти факти, адже ціль
бібліотечної установи не тільки надати найбільш
повну, а й сумлінно вивірену інформацію [8].
На сьогодні, аналіз досліджень науковців підтверджує те, що глобальний інформаційний простір
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та його впливи добавляють суттєві зміни у взаємовідносини користувачів з бібліотечною установою.
Бібліотечні установи не лише намагаються конкурувати з іншими каналами інформації, а й прикладають багато напруження, щоб заінтересувати користувача черговими новими продуктами та послугами.
Вимоги сучасних користувачів постійно змінюються – першорядними головними вимогами
стають мобільність, мультимедійність, онлайн-доступ, оперативність. При цьому зазначимо, що зростаючий ступінь технологічного розвитку дає можливість чимдалі повніше вдовольняти дані потреби
[12].
В Україні, за даними досліджень, станом на
2018
рік
налічено
25,6 мільйонів інтернет-користувачів, що складає
58 % всього населення. З них 13 мільйонів користуються соцмережами, а мобільними телефонами для
спілкування в інтернеті – 9,5 мільйонів [14].
Сучасні мобільні технології перемінюють і закономірність підходів до виробничих процесів інформаційно-аналітичних структур бібліотечних установ, що можна прослідкувати на прикладі діяльності підрозділів Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського (НБУВ), як Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ), Національна юридична бібліотека
(НЮБ) і Фонд Президентів України (ФПУ).
Сьогодні можна говорити про ряд самооочевидних тенденцій. Одна з них – послідовне переорієнтування зі сторони замовника на продукцію в електронному вигляді. Застосування Інтернету, WEBтехнологій подає такі прерогативи, як оперативність, що визначається можливістю негайної публікації інформаційно-аналітичних матеріалів, а також
доставки їх замовнику; відсутність потреби в тиражуванні; невичерпна кількість користувачів сайту;
відносно обмежена собівартість; доступ до архіву;
зручність пошуку та збереження інформації та ін.
Слід зазначити, що значна частка продукції
СІАЗ цілеспрямована на масового читача і ведеться
стабільна робота з поліпшення доступу, зокрема
дистанційного, до цих матеріалів. Понад 20 найменувань видань СІАЗ і НЮБ щомісяця надходять до
фондів НБУВ, ведуться бази даних, що використовуються для задоволення запитів користувачів [12].
СІАЗ широко використовує і таку форму дистантного обслуговування користувачів, як надання
доступу до інформаційно-аналітичної продукції через веб-портал НБУВ у рубриці «Аналітичні матеріали СІАЗ», яка систематично поповнюється. Видання оприлюднюються на порталі НБУВ, порталі
НАН України, на сторінках СІАЗ і НЮБ у соціальних мережах.
Водночас, підготовлений СІАЗ НБУВ інформаційно-аналітичний бюлетень матеріалів ЗМІ
«Шляхи розвитку української науки», висвітлює
проблеми підняття продуктивності наукової діяльності, реформування української науки, подає інформацію про досягнення вітчизняної науки та досвід
розвитку наукових досліджень в інших країнах. Ін-
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формаційно-аналітичний бюлетень «Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки» ознайомлює користувачів з матеріалами з питань перспектив розвитку соціальних мереж, взаємодії бізнесу
та соціальних мереж, проблемами захисту даних,
інформаційно-психологічного впливу мережевого
спілкування на особистість, маніпулювання в соціальних мережах, використання їх зарубіжними
спецслужбами та технології контролю через соціальні мережі [12].
Варто відзначити, що інформаційно-аналітичні матеріали СІАЗ доступні на сайтах Центр досліджень соціальних комунікацій та СІАЗ. На сайті
СІАЗ всякчас є можливість одержати оперативні
новини щодо державного управління, правотворення, економіки, політичних партій, суспільного
життя, а також інформаційних технологій та інформаційної безпеки. Зокрема, на порталі Центру досліджень соціальних комунікацій представлено інформаційно-аналітичні проекти підрозділів СІАЗ,
монографічна література, наукові праці співробітників НБУВ та ін.
При цьому, безперервно зростає кількість відвідувачів сайтів Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади. Оновлюваність сторінок підрозділів НБУВ – НЮБ і
СІАЗ – становить більше 25 публікацій на тиждень
[10].
Отже, практика роботи НБУВ з використання
оперативної інформації соціальних медіа та інформації про них показала як важливість та значущість
вивчення тенденцій розвитку соціальних медіа, моніторингу швидкоплинних суспільних процесів,
так і наявність соціального попиту на таку інформацію [12].
Таким чином, соціальні медіа надають змогу
сучасним бібліотечним установам оптимізувати
свою наукову діяльність, просувати інформаційні
та інформаційно-аналітичні продукти і послуги,
співпрацювати та налагоджувати контакти з користувачами для подальшого вдосконалення інтеграції
бібліотечних установ у інформаційний простір соцмедіа.
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Анотація
В статті розглядається самооцінка діяльності наукової бібліотеки університету, як важливої складової
управління якістю діяльності бібліотеки. В роботі наведено самоаналіз та SWOT-аналіз Науково-технічної
бібліотеки Національного авіаційного університету. Проаналізовано використання можливостей для вирішення існуючих проблем. Описано заходи для реалізації стратегії розвитку та розглядаються перспективи
розвитку Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету.
Abstract
The article deals with examines the self-assessment of the University academic library activity as an important
component of the quality management of the library. The paper provides an self-analysis and SWOT analysis of
the Scientific and Technical Library of the National Aviation University. The use of opportunities for solving
existing problems has been analyzed. The measures for implementation of the development strategy are described
and the prospects of development of the Scientific and Technical Library of the National Aviation University are
considered.
Ключові слова: наукова бібліотека, самооцінка, SWOT-аналіз, якість обслуговування.
Keywords: scientific library, self-assessment, SWOT-analysis, service quality.
Вступ. Соціально-політичні умови, які склалися Україні в ХХІ столітті, призвели до необхідності підвищення ролі управління наукових бібліотек
університетів в умовах модернізації систем вищої
освіти, нових вимог до якості освіти для забезпечення освітньої діяльності, наукових досліджень.
Актуалізація оптимізації управління бібліотекою,
підвищення якості обслуговування користувачів та
наданих послуг наукової бібліотеки обумовлюється
інтегруванням України в світові структури, необхідністю конкурентоздатності освіти. Інформатизація обумовлює впровадження нової системи управління бібліотеками та обслуговуванням читачів на
основі соціально-інформаційних управлінських технологій, серед яких - система управління якістю
(СУЯ). Саме тому актуальним є досвід Науково-технічній бібліотеки (НТБ) Національного авіаційного університету (НАУ) щодо розробки, впровадження та удосконалення СУЯ [1,2,3]. НАУ в
2008 р. отримав від міжнародної організації «Бюро
Верітас» сертифікат відповідності СУЯ університету вимогам міжнародного стандарту якості ISO
9001. Для постійного поліпшення своєї діяльності
дирекція аналізує роботу НТБ, щорічно визначає

цілі з якості, контролює їх досягнення відповідно
плану з якості, використовує результати аудитів,
визначає задоволеність споживачів, контролює поетапне виконання планових завдань тощо [4].
Метою даної роботи є розгляд питання самооцінки діяльності НТБ НАУ як складової системи
управління якістю університету, крім того визначення ефективності SWOT-аналізу для оптимізації
діяльності НТБ, поліпшення обслуговування користувачів.
Основна частина. Інновацією в діяльності
НТБ НАУ, яка сприяє покращенню системи якості
обслуговування користувачів, стало, починаючи з
2018 р., складання звіту діяльності бібліотеки за рік
саме у вигляді самооцінки діяльності. Звіт затверджується ректором, та є складовою частиною при
складанні стратегії університету. Таким чином діяльність НТБ інтегрується в діяльність університету,
досліджується ефективність здійснення процесів
системи управління якості університету. Особливість цього звіту є надання показників діяльності за
поточний рік та попередні два роки (ресурсів, основних показників діяльності бібліотеки, фінансових
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показників). Крім того, здійснюється SWOT-аналіз
НТБ НАУ (Таблиця 1).
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Таблиця 1.

Зовнішнє середовище

Внутрішнє середовище

SWOT- аналіз
Сильні сторони
 Наявність системи електронного документообігу
НТБ;
 Наявність авторських свідоцтв на розроблення інформаційних продуктів;
 Власно розроблені програмні продукти для оцінювання діяльності підрозділів та співробітників з можливістю побудови діаграм та графіків (моніторинг якості бібліотечно-інформаційного обслуговування);
 Реєстр показників моніторингу основних процесів
НТБ;
 Постійне проведення поетапного контролю виконання планів НТБ (щомісячне, щоквартальне тощо);
 Постійна оптимізація діяльності НТБ;
 Щорічне складання таблиць щодо аналізу виконання
планів та корегувальних дій;
 Наукова діяльність бібліотеки;
 Отримання надходжень платних коштів з нових джерел (оренда приміщень тощо);
 Налагодження комунікації між науковцями НАУ та
міжнародною науковою спільнотою;
 Для зворотного зв’язку з користувачами щорічне
проведення соціального дослідження «Якість обслуговування користувачів НТБ» тощо;
 Досвідчений персонал (переважна більшість співробітників мають вищу фахову освіту і великий досвід
роботи тощо);
 Низька плинність кадрів;
 Уподобання у молоді перебування у приміщеннях
НТБ;
 Реклама НТБ в соціальних мережах, на сайтах НАУ
та НТБ тощо;
 Автоматизована бібліотечна технологія – АБІС
«УФД/Бібліотека»;
 Участь у грантовій діяльності та отримання гранту;
 Продаж навчальних та навчально-методичних видань видавництва НАУ;
 Проведення науково-практичних семінарів, постійно
надання консультацій науковцям, студентам тощо;
 Отримання з редакційно-видавничого відділу електронних варіантів навчальної та навчально-методичної
літератури;
 Участь у засіданнях кафедр (дні кафедр);
 Використання книгообміну з іншими бібліотеками
тощо.
Можливості
 Розширення сфер щодо прибутків НТБ;
 Збільшення асортименту послуг для користувачів;
 Обслуговування додаткових груп споживачів;
 Впровадження нових технологій;
 Участь у державних, міжнародних грантах;
 Розширення міжнародного співробітництва тощо.

Слабкі сторони

 Застаріле програмне та технічне забезпечення;
 Відсутність нової техніки з ліцензійним
програмним забезпеченням;
 Відсутність сучасного мережевого обладнання;
 Відсутність ремонту в приміщеннях
НТБ (читальний зал (к.28); зал для Clever
Space, що унеможливлює участь у грантах для розширення та модернізації простору тощо);
 Недостатньо комфортні умови в читальних залах НТБ;
 Відсутність пожежної сигналізації у деяких приміщеннях НТБ;
 Відсутність охоронної системи у деяких приміщеннях НТБ;
 Невеликий розмір заробітної плати для
залучення фахівців високого рівня з деяких напрямів діяльності тощо;
 Недостатня кількість паперових навчальних посібників та фахових періодичних видань для забезпечення вимог щодо
акредитації та ліцензування спеціальностей університету тощо;
 Недостатній рівень обізнаності щодо
державних та міжнародних стандартів
опису документів у користувачів репозитарію, OJS тощо.

Загрози
 Інфляція;
 Конкуренція на ринку інформаційних
послуг;
 Соціально-політична нестабільність;
 Зменшення кількості студентів внаслідок негативної демографічної ситуації;
 Нові потреби та вимоги споживачів
(електронні пристрої для читання тощо).
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В результаті проведення SWOT-аналізу можна
зазначити, що НТБ самостійно вирішує існуючі
проблеми, наприклад:
1. Завдяки отриманню гранту поповнює сучасне обладнання, створює комфортні умови для
читачів;
2. Отримання з редакційно-видавничого відділу електронних варіантів навчальної та навчально-методичної літератури, продаж в НТБ навчальних та навчально-методичних видань видавництва НАУ та книгообмін з іншими бібліотеками
дозволяє підвищувати книгозабезпеченість, забезпечувати вимоги щодо акредитації та ліцензування
спеціальностей університету;
3. Недостатній рівень обізнаності щодо державних та міжнародних стандартів опису документів у користувачів репозитарію, OJS тощо усувається за рахунок проведення науково-практичних
семінарів, участі НТБ у засіданнях кафедр (дні кафедр), постійного надання консультацій науковцям
тощо.
Самооцінка діяльності усіх структурних підрозділів та її аналізування на рівні університету забезпечує вдосконалення і підвищення ефективності
діяльності СУЯ НАУ.
Для реалізації стратегії розвитку у НТБ НАУ
виконується наступне:
 Книгозабезпечення дисциплін, акредитація
спеціальностей забезпечується завдяки фондам
НТБ НАУ, однієї з найбільших бібліотек ВНЗ та
найбільшої в галузі цивільної авіації України (понад 2 млн. видань, починаючи з 1838 р.);
 Доступ зареєстрованих користувачів до
електронних документів фонду цінних та рідкісних
видань, в. т.ч. авіаційної тематики кінця ХІХ - початку ХХ ст. (більше 1000 видань). Видання увійшли до великої кількості міжнародних проектів, зокрема, в Європіану;
 Наявність електронної бібліотеки (43 тис.
видань), яка складається з 6 порталів: Web-портал
бібліотеки http://www.lib.nau.edu.ua/main/, Наукові
журнали НАУ http://jrnl.nau.edu.ua/, Наукові конференції НАУ http://conference.nau.edu.ua/, Монографії НАУ http://omp.nau.edu.ua/, репозитарій НАУ
http://er.nau.edu.ua/,
Харвестр
НАУ
http://ohs.nau.edu.ua/, який допомагає знайти будьякі наукові роботи, розміщені на електронних ресурсах НАУ. НТБ наповнює, адмініструє та надає методичну підтримку порталів НАУ. Портали НТБ генерують 80% всього контенту НАУ, що підвищує
міжнародні рейтинги НАУ;
 Створення наукометричних рейтингів викладачів НАУ з 19 показниками (наприклад, індекс
Хірша, кількість цитат тощо) системи рейтингів згідно з провідними наукометричними індексами;
Рейтинг викладачів НАУ згідно з наукометричною системою Scopus
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/rating.php
Рейтинг викладачів НАУ згідно з наукометричною системою Web of Science
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/rating_WoS
.php
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Рейтинг викладачів НАУ згідно з наукометричною системою Google Scholar
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/rating_goog
le.php
Рейтинг викладачів НАУ згідно з наукометричною системою e-Library
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/rating_rinc.
php
 Створення та розміщення на сайті НТБ
більш ніж 2000 наукових профілів викладачів НАУ
з фото та повним списком їх наукових робіт та посиланнями
на
їхні
повнотекстові
версії
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/praci.aspx;
 Створення співробітниками НТБ електронних версій 23-х журналів НАУ (бібліографічний
опис 3-ма мовами, інформація щодо редколегії 3-ма
мовами, повнотекстові версії статей, у т.ч. сканування та розпізнавання архівів журналів, починаючи з 1998 р. до сьогодні, індексування журналів у
міжнародних базах даних, отримання міжнародних
індексів). Завдяки НТБ журнали НАУ індексуються
у міжнародних наукометричних базах даних та 4
наукові журнали НАУ мають імпакт-фактор;
 Адміністрування доступу до Web of
Science, Scopus, EBSCO, ЦУЛ, eLIBRARY та надання консультацій викладачам та студентам НАУ
(реєстрація користувачів, видача прав на доступ до
ресурсів, вирішення питань з доступом до системи,
консультації користувачів, проведення навчальних
семінарів тощо), що сприяє підвищенню якості
освіти;
 Створення та редагування наукометричних
профілів НАУ, журналів та монографій НАУ у наукометричних базах даних (Web of Science, Scopus,
EBSCO, eLIBRARY тощо), що сприяє визнанню
НАУ у світі;
 Проведення тріал-доступів до наукометричних, міжнародних, в т.ч. повнотекстових баз даних, електронних бібліотек, наприклад, Springer,
EBSCO (за рік – більше 20 систем) з вивченням статистики провайдерів для вивчення попиту споживачів, підвищення якості освіти та професійного рівня
викладачів;
 Виконання імпорту бібліографічних описів
з електронної бібліотеки НАУ до всесвітніх сховищ
інформації (наукові роботи НАУ доступні в тисячах бібліотек у всьому світі, зокрема, в бібліотеках
Євросоюзу та бібліотеці Конгресу США) для визнання наукових шкіл НАУ у світі;
 Інтеграція (бібліографічний опис наукових
статей, книг) до електронного каталогу НАУ всесвітніх сховищ інформації (DOAJ, DOABOOKS та
інших світових бібліотек) для скорочення часу на
пошук інформації користувачам НТБ, що підвищує
якість освітнього процесу;
 Оновлення бази даних стандартів Leonorm
Inform з доступом до повних версій електронних
стандартів, необхідних для навчального процесу та
наукової діяльності;
 Впровадження системи захищеного перегляду електронних книг НАУ для дотримання вимог
законодавства України щодо авторського права;
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 Впровадження та постійне удосконалення
автоматизованої
бібліотечної
системи
«УФД/Бібліотека», яка має можливість для зареєстрованих користувачів пошуку, замовлення літератури, перегляду повнотекстових версій документів,
визначення книгозабезпеченості кожної дисципліни та замовлення бібліографічного обслуговування тощо. Крім того, автоматизовані всі бібліотечні процеси. Сприяє підвищенню ефективності діяльності НТБ та покращенню якості обслуговування
користувачів;
 У приміщеннях НТБ співробітниками НТБ
встановлено Wi-Fi точки;
 Власна розробка системи інтеграції даних з
бібліотечної системи до зальноуніверситетських
систем та навпаки: (експорт та імпорт користувачів:
наприклад, БД абітурієнтів з приймальної комісії до
БД читачів НТБ, обмін інформацією щодо блокування користувачів тощо) для ведення електронного документообігу НАУ;
 Інтеграція електронних ресурсів НТБ для
зовнішніх користувачів (відокремлених структурних підрозділів НАУ);
 Розробка програмного забезпечення силами НТБ: авторські свідоцтва на 4 програмні продукти: Пошукова система, Бібліографічна довідка
НТБ, Віртуальна довідка, Довідка НТБ;
 Розробка та впровадження програмних
продуктів Моніторингу якості бібліотечно-інформаційного обслуговування, Реєстру показників моніторингу основних процесів НТБ для оцінювання
діяльності підрозділів, співробітників, задоволеності користувачів;
 Генерування та адміністрування присвоєння унікальних цифрових ідентифікаторів – DOI
(звертання у CrossRef та реєстрація ідентифікаторів
для видань НАУ) для підвищення цитованості наукових робіт);
 Забезпечення присвоєння цифрових ідентифікаторів – ISSN для періодичних видань НАУ
(запит до паризького офісу ІSSN, консультування
редакцій наукових журналів НАУ тощо) для підвищення цитованості наукових робіт;
 Складання рефератів та надання інформації щодо рефератів статей з наукових журналів
НАУ для НБУВ та УкрІНТЕІ для проекту «Національна електронна бібліотека України» тощо;
 Навчання науковців НАУ щодо міжнародних стилів цитування, посилань в наукових роботах
та щодо культури академічної доброчесності для
дотримання вимог законодавства України щодо авторського права та підвищення рівня науковців
тощо;
 НТБ бере участь у грантовій діяльності, завдяки отриманню гранту створено простір неформальної освіти Clever Space, який активно використовується для навчання студентів, розробки студентських проектів тощо;
 Впровадження електронної доставки документів у рамках міжбібліотечного абонементу
(МБА);
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 Видавнича діяльність НТБ (складання, редагування та видання унікальних бібліографічних
покажчиків (наприклад, «Цінні видання кінця ХІХ
початку ХХ ст. з фонду НТБ НАУ»);
 Оновлення щомісячного Інформаційного
бюлетеня нових надходжень НТБ НАУ з гіперпосиланнями на розділи електронної бібліотеки, зі сканованими фото видань. Розповсюджується зареєстрованим користувачам та є в репозитарії erNAU для зручності користувачів та оперативності інформування;
 Новий формат (NAU LIBRARY OPEN
SCHOOL) навчання сучасним методам пошуку інформації, інформаційній культурі ліцеїстів, студентів НАУ тощо;
 Впровадження новітніх інформаційних технологій при здійсненні культурно-просвітницької
діяльності (презентації книг, зустрічі з письменниками літературно-художні вечори, виставки, тематичні списки книг, бібліографічні огляди тощо).
Якісно новий рівень діяльності НТБ НАУ, в
т.ч. обслуговування користувачів, досягається завдяки комплексному аналізу діяльності: вивченню
динаміки показників, платних послуг бібліотеки,
визначенню сильних та слабких сторін менеджменту, можливостей та загроз внутрішнього та зовнішнього середовища бібліотеки.
У висновках самооцінки надається загальна
оцінка результативності діяльності бібліотеки та
плануються заходи щодо удосконалення діяльності. Зокрема, наведений SWOT-аналіз свідчить, що
НТБ НАУ займає лідерські позиції серед бібліотек
ВНЗ, постійно покращує свою діяльність, застосовує СМЯ та інші методи менеджменту:
 ефективне управління бібліотекою, зокрема завдяки використанню власно розроблених
програмних продуктів, маркетингу, статистичних
методів тощо;
 постійний зворотній зв'язок з користувачами (соціальні дослідження, форум на сайті НТБ
тощо);
 постійне аналізування статистичних показників діяльності та показників якості тощо;
 кількість співробітників НТБ вдвічі менша,
ніж закріплена у Типових штатах, при цьому виконується великий обсяг наукової роботи та діяльності, що сприяє підвищенню рейтингів університету,
визнанню НАУ у світі тощо;
 моніторинг ресурсів на інформаційному
ринку, вивчення попиту споживачів: (соціальних
дослідження, статистика провайдерів тощо);
 високий рівень наукової діяльності НТБ;
 високий рівень задоволеності споживачів;
 популяризація наукових розробок НАУ по
всій Україні та за кордоном завдяки наукометричній діяльності, Харвестру НАУ тощо;
 лідерські позиції у сфері міжнародної діяльності (Європіана, DOI та ін.) тощо.
Узагальнення SWOT-аналізів діяльності підрозділів університету сприяло здійсненню на рівні
університету узагальненню сильних сторін, досяг-
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нень, визначенню існуючих можливостей та вирішенню проблем і усуненню слабких сторін. До того
ж було визначено перспективи університету. Результатом стало розробка Стратегії розвитку НАУ
до 2030 року та проведення у 2019 р. Квітневої загальноуніверситетської стратегічної сесії - ефективного механізму реалізації стратегічних цілей і завдань, зазначених у стратегії розвитку. На сесії був
розроблений План дій з реалізації стратегії, планується проводити її кожні два роки.
В НТБ НАУ планується:
 врахування ризиків та можливостей і впровадження стратегії реагування на ризики та врахування можливостей для покращення ефективності
діяльності НТБ;
 подальше включення до каталогів НАУ
найбільших бібліографічних баз даних світу щодо
літератури з вільним доступом (книжки, журнали,
статті);
 впровадження системи відкритого доступу
до електронних монографій науковців НАУ;
 впровадження нової системи захищеного
перегляду документів;
 у залі електронних каталогів НТБ 8-го корпусу та у 4-му корпусі встановлення терміналів для
пошуку та замовлення книг;
 у класифікації навчальної та наукової літератури впровадження індексу DOI, що дозволить
унікально ідентифікувати роботи науковців НАУ
серед мільйонів інших робіт та коректно посилатися на ці роботи;
 впровадження електронного каталогу для
мобільних пристроїв (планшетів, смартфонів, годинників, смарт-ТВ, та ін.) на базі ОС Android
тощо.
Висновки Самооцінка - всебічне обстеження,
підсумком якого є висновок щодо результативності
й ефективності бібліотеки та її рівня, організованості й досконалості процесів надання бібліотечних
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послуг. Під час здійснення самооцінки порівнюється власна діяльність із кращими досягненнями
інших наукових бібліотек університетів країни та
зарубіжжя, з типовими нормами, з визначеними раніше цілями при повторних оцінках ступеня їх досягнення тощо, що сприяє усуненню невідповідностей у роботі наукової бібліотеки, знаходженню резервів та поліпшенню якості обслуговування
користувачів.
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